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 ١ ة خاص با-موعات املدرسي

   

  الوحدة األوىل

  

   احلضارة والتاريخ- :الدرس األول 

  

�	�ى ا�����  /�
�	��� ا����...  

  
��� و���� �����رف  -١��ً��" ! ��� هللا 

و/��ا.� -�, ا��"م، (�)'ت ا�&%�رات 
(�52 ا�)��ب �7ا�56  ا2/�3/4� و��د�0

ا�&%�رى -= !�ل 
; �2ت ا:!, وا����ء 
  وا��'726 وا��'76

�.�5��2 ا�����"	�، (A �5 3 �  �;�	�ت ھ,هو -٢ B!2� و)��C�5 ا��	�ًا�&%�رات 
= ��%�5 ��%� (� ھ
� B�- D)"�- م�
  ا�& ��ت -= ��2ر E%�رى 

   حىت استقرت فى الغرب:!7ى  ، H6 أ!,ت ����� -= -����بدأت حبضارات الشرق القديم -٣
احلضارات العظمى قد بدأت فى مصر والعراق قدميا-٤

ً
» �K=2� �- = د	و�» ا��75 ،K وكلها د (�رس

  .حضارات شرقية
الغرب لقرون عديدة تقرتب من  ثم غادرت، د اليونان والرومان فى الغربالانتقلت إىل ب احلضارة-٥

  . الشرق على يد احلضارة اإلساميةألف عام لتستقر فى مكانها فى
  ... احلديثةبيةاحلضارة انتقلت إىل الغرب مرة ثانية، فكانت احلضارة الغر -٦

أوال
ً

  ...مفهوم احلضارة: 
°ŠvjÖ<íòéfÖ]<ÄÚ<ä×Â^Ëi<íréjÞ<Há^ŠÞý]<äe<ÝçÏè<�çã¥<ï_<ì†�<îâ°ŠvjÖ<íòéfÖ]<ÄÚ<ä×Â^Ëi<íréjÞ<Há^ŠÞý]<äe<ÝçÏè<�çã¥<ï_<ì†�<îâ°ŠvjÖ<íòéfÖ]<ÄÚ<ä×Â^Ëi<íréjÞ<Há^ŠÞý]<äe<ÝçÏè<�çã¥<ï_<ì†�<îâ°ŠvjÖ<íòéfÖ]<ÄÚ<ä×Â^Ëi<íréjÞ<Há^ŠÞý]<äe<ÝçÏè<�çã¥<ï_<ì†�<îâ<äqæ<î×Â<äi^éu<Íæ†¾<<äqæ<î×Â<äi^éu<Íæ†¾<<äqæ<î×Â<äi^éu<Íæ†¾<<äqæ<î×Â<äi^éu<Íæ†¾<

äéÊ<�éÃè<ï„Ö]<áçÓÖ]<�ÛÃjÖ<H^⁄èçßÃÚ<æ_<^⁄è�^Ú<š…ù]äéÊ<�éÃè<ï„Ö]<áçÓÖ]<�ÛÃjÖ<H^⁄èçßÃÚ<æ_<^⁄è�^Ú<š…ù]äéÊ<�éÃè<ï„Ö]<áçÓÖ]<�ÛÃjÖ<H^⁄èçßÃÚ<æ_<^⁄è�^Ú<š…ù]äéÊ<�éÃè<ï„Ö]<áçÓÖ]<�ÛÃjÖ<H^⁄èçßÃÚ<æ_<^⁄è�^Ú<š…ù]JJJJ< << << << <
  :قصة احلضارة 


�“ول ديورانت •يقول �;�Oم ا�P/ دة  إن ا�&%�رة�	ا�� � 
"أ   -= إ/��UO ا�C��(�، وھ�	�2= اT/�3ن �
�ا-�  ا�3/4ن -= ا�]�ف، �&7رت (� /U3Z دوا(Y ا��� X2E Y 	���5 ا7�WTاب وا�� U/: ،D إذا -� أ-=
و

  وازدھ�رھ� ا��U%5��3� �2�2 � ;%� (� ط7	�U إ�� (H5 ا�&�2ة ا�4"اع وا4/)�ء، و��"�, Z�� T\ ا�&�ا(�
  
  

ثانيا
ً

  مفهوم التاريخ وأهميته: 
Ö]íË×j~¹]<íßÚ‡ù]<íÊ^Ò<îÊ<îÞ^ŠÞý]<½^�ßÖ]<Ùæ^ßjè<Ü×Â<�è…^j<†•^£]<ÜãÊæ<î•^¹]<íÊ†Ã¹<

ØfÏjŠ¹]<Í]†�j‰]æJ< <
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  :أهمية دراسة علم التاريخ
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :العصور التارخيية

�ر ا���ر	]2� -�, ا!�7اع ا�3/4ن ا����b� وا��A;���5 (� �"و	= ا:E"اث و`72ھ� -= -١Bأ ا��"-�Pھ7  �
  ....&�2ة ا�;]� Z� �"ى ا�)��ب ا��"	;�، و��E و���� ا�&�7Wا�

U��;A 7B و-U&-K، ھ�2 -�� ����7(�5 -٢ �b� ،ر�B
�ر ا���ر	]2� إ�� 
"ة Bن ا���  :ًو�" �H3 ا�;cر!
   : العصور القدمية- ١
�ط ا4-7اط�ر	� ا�7و-�/2� 
�م م.�"أ -�, أوا!7 ا:�f ا�7ا��� ق - ١�A ��Eم، ٤٧٦و   
�رو�;2 - ٢Bت ھ,ه ا���  


"ت 
 � باكتشاف اإلنسان للزراعة ��A 7 ا������و���ء ا�; ،����b � U�)7�-7اره و��Aوا�;���" ا  
ا�&%�رة ا�;7B	� : كما متيزت بقيام حضارات كربى فى الشرق القديم وحوض البحر املتوسط مثل �

  ا��7اق ا��"	H و(2�2��2، و��د (�رس Kدا��"	;� وE%�رة �
  :العصور الوسطى.٢

�م �٤٧٦"أ -= 
�م  -١ ��E١٤٥٣ م و� 
 �2�/�2	"   م ��ر	i�) j ا��2�2���3� 
�.;� ا�"و�� ا�

،i��Zا� ";&- �/�;C" ا�����ا�  
٢- �5�- i-K;" -= ا�	ر ����"�Bو�" �;�2ت ھ,ه ا�� :  

��� -���E ا�&�2ةانتشار � � 
6��2b2� (� أور�� �b32� ا��b7�2ة ا�Aا�;23&2� و .  

 �P/ �52م ا4قيام � f [�5 وا��k7�2ة ا�Aع (� أور�� و���.  
��Eتظهور ��Zدى وا/�)�ر ا�K2;ا� Y��37ن ا��م (� ا�KA4ا .  
���7 و��E ا:/"�l `��7ازدهار � =2B2� -= ا�-KA4ا�&%�رة ا��2�7� ا ً ً.  

   :العصور احلديثة - ٣
١-  �2�2���3� � �/�;Cا�� i�Zأ -�, ا�"�١٤٥٣ YA7ن ا����ا� �	ا"� ��E7  م و(
  
�ر ��"ة -i-K -��5 و�" �;�2ت ھ,ه -٢Bا�� :  

�ف ا�7mkا(2�  قيام �(bا� �n7E   

2�  وقيام ���Bرة ا��Cا�   
  ا��5%� ا:ور�2�   وظهور �
  . ا��AT;�ر ا:ور��وكذلك حركة �

  : التاريخ املعاصر- ٤

)7 و��E ا��fB ا:ول -= ا��7ن ا��)7	=  -١ YA7ن ا����أ -= ا�"	  
  وا�AT�Kل -= ا��AT;�ر  �&�n7ت ا��&7ر )  املرحلةاجيابيات ( و�;�2 -٢

�
��2O� واT!�7ا
�ت ا�� ;2� ا�;�����b2� وا����-��رة ا�;� Cوا�   
�ط�ا�n أ!7ى  وھn;7 و�ا� i�A � 
  ا�3/4ن 

     ) سلبيات املرحلة( 
� �	7(�5" ا�&7وب ا����;2� ا�;"-7ة �  �;n  
� �(Zو� �q2  .ا:-7اض ا�]�72ة و� �ث ا�
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  مصادر دراسة احلضارة - ٢                                                 الوحدة األوىل     

  

  
  :أوال  املصادر األولية

  :ھ� ��n �- �n أو /�s و	��;� ��-= و��ع ا�&"ث و�);� 
"ة أ/�اع -��5
  : اآلثار - ١
   تعد املصدر األساسى لدراسة احلضارات، - ١
٢- ÏfÖ]<Å]çÞ_<Äé¶<ØÛ�iæØnÚ<íÛñ^ÏÖ]<íè†mù]< ^è^ : ر�Cا�� H�	 �6ر وا���tا:ھ7ا-�ت وا�;���" وا


 �52 وا�n)�(�5 أ��6ء ا�&t =2E =- 7Z!7 (� ا�;��طD ا:76	� �C- ا��;��26 وا��;��H وا�;�-�2وات.  
  : النقوش - ٢
MI<l]…^–£]<í‰]…‚Ö<íéÖæù]<…�^’¹]<ï‚uc<îâ< <
�م وا�����bت ا�;"و/�  -٢A7ا� �n �;(اد و��- � 
� 7k&��n أو ا�7!�م أو ا�;��دن، !�.� ا�7و/� أو   .


2= ھ;��  :ا�])� أو ا��B Bل، و���H3 إ�� /
  حجر بالرمو: نقوش غائرة مثل

  
 صالية امللك نعرمر: نقوش بارزة مثل

  )مينا(
١-  u �د، 	A:0 ا	ر�72ة -= 7kE ا�"	n �E�� �ھ

�ا�� E �5
�Z=، وار�	ا�� -�7�E �5��  ٧٠A Hط
 ٢-  Y2;O ء�;Aأ U2 

 f�- �) U2، و�" دو/0  7C


 X��6 ��E7ات، وA:ا �� �- 7B
 ,�- 7B- ا�;bE =-
�ك ا:7Aة ا�]�-3� - .  

�اء ا�&7وب أو إ��-� ا�;���"  -٣A ،اث"E:ا Hأھ \�,nو
72ة ذات ا:ھ;2� ا�]�.�bأو ا��;��26 ا�.  

  
  
  
  

ھ� ��7kE =- �E ا�)032  -١
�-�ت Aا:!%7، و��5 ر

��f [رزة -= ا:-�م وا� 
٢-  ��ر ا�; \ /�7-7 وھB� 

	%7ب ا:
"اء و-��ظ7 
�د وا:��bل ا��!7(2� �k �
وا�7-�	�، ا:7Aة ا:و�� 

 .م. ق٣٢٠٠
  
  
  
  
  

  :  الربديات- ٣
١- ï��Ö]<l^fÞ<àÚ<Åçß’¹]<Ñ…çÖ]<àÚ<Ìñ^ËÖ<î×Â<íeçjÓ¹]<íéÏñ^mçÖ]<ì�^¹]<îâ،  
�ا/� ا -٢O =- 72Cb � �B! را"B- "و�� ً ً �Z �[;رة ا��%&�  
2" ��رق ا�7دى ا��� B� 0/�n"ره � )��ب ا:!7ى،  -٣E�  و7B- 0/�n ھ� ا�;B"ر ا�
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 ٤ ة خاص با-موعات املدرسي

    مب تفسر اهمية بردية ايربس الطبية ؟ “بردية إيربس الطبية •فى جمال الطب 
   تعد بردية إيربس أقدم خمطوطة علمية حمفوظة قدمتها احلضارة املصرية القدمية -١
وتعد مرجعا   -٢

ً
مهما
ً

   �z-7اض ا��ط�2�، وا��2�ن، وا�k "، وا:ط7اف وا���3ء، و��y ا�7kا�Eت، 
كما تتضمن أيضا بعض املصطلحات اخلاصة -٣

ً
��O وا���ج��23Zا� i	7(���� .  

  :األوسرتاكا - ٤
١- �5Z	7�� : -  �;3�52، و� 
�ب �b;ر ا��kE:ر وا�[Z73ات ا�n ھ�) UZ�� ( 

ا�2�-4�n �2	T�Bت و�&7	7 ا�]����ت،  ا�&�2ةو�n/0 ��3]"م (� -]� f أ��bل 
����bا� � 
  مب تفسر ؟و`72ھ�  وا��"ر	� 

١-   �52 
�ل B&ا� ���53�  
73n �) �5���Wات ا�Z]�ر  X2E وO"ت ا���� ا�;���A�، وn,�\ ا���� ا�Z�72ة -٢

����b � �Z b- 72`7ة و)�  n;�دة -�
  .ً/7Pا Tر��Zع أ��Aر ورق ا�7دى -٣
  : واملسكوكاتالنقود - ٥
ّھ� ��Y -�"/2� �&;� !�;� -= ا�3 �� ا���-� -١    مب تفسر ؟ ً

  ودرO� /����5،   �%;�ن وز/�5
 أحد مصادر دراسة احلضارات مب تفسر تعترب النقود واملسكوكات  - ٢

�رھ� - ١ –ج �
�ر ا���ر	]2�  ��B" ا��	�5 �&"�K! =- =b;	 �!رc- دة�-
  2A�2� ا�B��Tد	� وا:E"اث ا�3 وا�&���

  ا�7�Zة  و.�ر ا�; �ك وا�&�bم (� � \ -٢
  .ومل تعرف بهذا املفهوم فى العصر الفرعونى

  :ومنهم: كتابات املؤرخني القدماء - ٦
   :هريودوت

١-  U���n �) �5�
 ��n7، وB- ر «زار�و!B{ ا��kء ا��C/� . و	��H3 إ�� ��3� أ�Oاء »�;&2{ ا:!
 7B;� U�- 


= 7mOا(�5�2 و-"/�5 و�&"ث -٢ U2)،�5� ]2� ا��� -7ت	اث ا���ر"E:ھ7  ، وا�P-�5 وn�وأ
;�ل - 
  .E%�ر��5

  . تاريخ مصريعد أول مؤرخ مصرى قديم حاول كتابة :مانيتون السمنودى
ثانيا
ً

  :املراجع: 
�ات 
"	"ة -= و��ع ��A 0 ��" -7ور�n ت ا����Z�c;ا�&"ث  ھ� ا�  

 � ا�;�Bدر ا:و�2� � �5����n �) ";�
  وا

 �  ;�]2BB= وا��2CE= ا�,	= �H 	��.7وا ا:E"اث ا���ر	]2� وا�;��;"ةا� و�);� ����nت �

�ث وا�;��Tت ا�� ;2�&  .ا�;�Bدر ا:. �Z�c;��n �2ت وا�
� وأ(Kط�ن �Kد ا�2�/�ن:  كتابات الفالسفة- ١�A7اط وأر�A ل�C-أ.  
ً، وا��� ��" -B"را وا:ود	�23  أ-�Cل ھ�-72وس ا�)�
7 ا7`4	�� �E�. ا�2�4ذة: كتابات الشعراء- ٢ ُ

�2A�23ت ا��-�  .وا�B��Tد	� وا�&%�ر	� �Kد ا7`4	D ا��"	;� ً��ر	]�3/ �2�� U�- ا�;� 
ً ��" �Oءا -= ا��7اث ا�)��، و-B"را أد� �2	�72Cn lbا: األساطري- ٣ ً ً ً ُ  �2
�;�OTر ا�&�2ة ا�. =-

  . وأوزور	7B- �) l ا��"	;�ا��7اق ا��"	H و�B� إ	�	l دKوا�B� �C- ،�2A�23� ا���(�ن (� �
  مب تفسر أهمية املصادر بنوعيها األولية واملراجع ؟

  :��;�C أھ;2� ا�;�Bدر ا:و�2� وا�;7اYO (� أ/5;� 	�"ا -=
١- �q2
 Y- U ا��Z�� �k2�/ إ/��ج ا�3/4ن.  
  .-�Bدر ��D26 ا�;� �-�ت وا:E"اث ا���ر	]2� و7Aدھ� -٢

  ملحوظة هامة جدا

�5               بأنهااملصادر األوليةتتميز �   ).�'ر	]�5 ( أ7Cn د��، و-��.7ة �Ez"اث و�0 و�
�دة            املراجع بأنهاتتميز بينما �Z;در ا:و�2� ا��B;ا� =
�ل 
 �52، و�"	� B&5 � ا�A7ة، و)��-  
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 ٥ ة خاص با-موعات املدرسي

    

  الوحدة األوىل     

 

  

   عوامل قيام احلضارات-٣

  
  :عوامل قيام حضارات العامل القديم

MI ØnÚ< …^ãÞù]< �çqæ :»�) 7اتZوا� � O7، دB- �) �2ا��7اق  /75 ا�� « �

 � ا��را "
ا��� ��3
  .وا�AT�7ار

NIÜè‚ÏÖ]<�^Ã×Ö<¼‰çj¹]<îÊ]†Ç¢]<ÄÎç¹]<ال"�
  .ا�;��خ و-Kء-�U � �)�ط ا�W4��  �/�3/4(� إ�� ا

OIíéÞ‚Ã¹]< l]æ†nÖ]< ì†Êæ<إ�� �)�W4�� ر و-��دن�2�ا/�ت -;� أ��ح ا�7Z.� ا�����ت وا  -= .]&�
  .C�AT;�رھ�

P<<I^ãñ]ˆq_<°e< íéÃéf�< ÄÞ]çÚ< æ_< ˆq]çu< �çqæ< Ý‚Â<ز�
ا��T��ء وا���ا.� �2= ا�)��ب   -;� 
  .وا�&%�رات

QI<íéÊ]†Ç¢]<äjòée<ÄÚ<äËéÓiæ<á^ŠÞý]<|^ËÒ<�;2Pا�� Uدا��5k-ء ا�&%�رة ا2/�3/4� و��� �).  

قة العربية خاصة وحضارات العامل عامة، فإننا وملا كانت مصر صاحبة أقدم حضارات املنط
سنتخذها منوذجا فى دراستنا لعوامل قيام احلضارة بها،

ً
   

١- �5�"Eو �) Hھ�A �W�2) �2/ و����� U/�&A �5 هللاً(�" وھ ً �5bA�;و�  

 � ا���ا.� �72O =2ا/�5 -٢ "
�A �2ا;�- ����ً و- ً 
٣- �52�� 0/�n ��-2�2� آ�7 ا:
"اء ً وE"ودا ط 
 � -��"Tًو-��! -٤
٥- �
��اردھ� ا�;��;� ��2� `�2  وط
٦- U�
�ط�U -"ا(�� � �ً وإ/�3/� -& ً وا���Aع أن 	�n 7;C�3 -�ھ2'ه هللا �U (� ��2م E%�رة 
2P;� أ�75ت  ً

Hا����  
Øé’ËjÖ]<àÚ<ðê�e<ØÚ]çÃÖ]<å„â<Í†ÃjÞ<^⁄ÃÚ<Ù^Ãi<áû]æJJ< <

< <
< <
< <

< <
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أوال
ً

  :العوامل الطبيعية: 
  : نهر النيل العظيم-١
�ب إ�� ا�);�ل -�E	7A YO7  -أ�k&"ر -= ا��	��2، وا�,ى �	�U ا��b� ھ,ا ا��75 إ�� �;P
Kً  ا�;�ء U�-

�

 � ��2م ا��را "
�A وا��;� ا�,ى.  
ومل يقف دور النيل عند هذا احلد فقد اكتسب منه املصريون قيما كثرية مثل -ب 

ً
:  

5�د ا�;7B:الوحدة والتضامن �O "E�� �) �A �2ن (2%�ن ا���n "�) ً�-��4 =2	  ظ�Z&ر وا��3kا�
j	7 ا���ر
� واE"ا ���ا �
 � -�2ه ا�2Z%�ن، (��ً ً.  

�ن ا�;&�.�2، و/)�0 ا���kرة ا�"ا! 2� �2=:التكافل والتكامل �	7B;دل ا���ب  (��kا�);�ل وا�.  

 � اTھ�;�م ���ء:التواصل فيما بينهم ومع اآلخرين � =2	7B;د ا���2 ا��Oو "
�A   وا��� =Z3ا�

�ب،	&; �kا� � �5 ��2ره /&� ا�);�ل، و�"(��5 ا�7	�ح ا�);��2� ا���3"ة /&
 ما النتائج املرتتبة على احندار النيل واجتاه تيار املياه حنو الشمال وسيادة الرياح الشمالية ؟

١- �%�� H5%�� Y- H5bA�;و� H5 .ا��3
" ذ�\ 
 � ا��Bل ا�;7B	2= و�)ً 
٢- �) H5ر��%E 7(/و  �b) ،ورة�k;د ا�Kن ا��'726 وا��'76 ا�,ى �;�2ت �U ا�&%�رة ا�;7B	� ا�

  ا��"	;�
  :املوقع اجلغرافى املتميز -٢

�" - ��� ��رات 6 -١ 7B- Y��K�2A�2 وأور�� ث، ھ� آ�	وإ(7   

  ما العالقة بني موقع مصر على ملتقى ثالث قارات وحضارات هذه القارات 

 � - ��� K6ث ��رات  7B- Y��� (� ��2م 
�K� ا��'726 وا��'76 ا�2A وا(7	��n )ن �;A �2 واور��

  .-E Y%�رات ھ,ه ا���رات 
٢- 7;E:7 ا&ا��"	H،  وا�&7 ا�;���A، و-��C;� 7B� ا�� � -= ا����H وھ� ��� 
 � �&7	= -5;2= ھ;� ا�

U����  وE �� ا�B�Tل �2= أ���ره و
  عبقرية املكان

   الثانى من كتاب شخصية مصر  الكاتب املصرى العظيم مجال محدان فى اجلزءأكد 
١-  �26KC(� ا� �	7 ا��اوkE 7B-�5�- f�'�	 ا��� �	ر��ا� H	"�ا� Hا����  
�5 ��ا�� -)�n7� 4(7	��2 وآC��6 .. �2A�  وا��2E"ة ا��� � ��� (�52 ��ر��ن و���7ب -��5 -٢) .. 
 .. ا�&�2�� 4(7	��2 -= ا�);�ل  وھ� ا�;"!� -٣
٤- "2E�7B- i ا�;"!� ا��2E" إ�� � � ا���رةا�,ى �Z%  وا���2 ھ� ا��75 ا�B� U.. 
٥- �	 T �2At ن��	و��5 ط7Kھ��ك T�;() ،ًن أھ;2� و!�7ا D	7ا��7اق ( ط  �	ر�A(  U��
7Zو� U �6 �b� 

��� ھ��ك�Oًو  D	77ة ا��2�7� ( ط	�kا� U� .. ��E ا�] �2 ً ا�,ى 	���O �5;��2 )`7ب 
  . ھ;� ا�&7 ا:E;7 وا�&7 ا�;����A&7	= و-7B ا��2E"ة ا��� 	��7ب 
�"ھ� أط�ل -٦
  : ) الصخور واملعادن ( الثروات املعدنية -٣
&�/U و����� -7B ا�;��دن ��n,ھ� وا��&�س وا�&"	" -١A و`72ھ�،  وھ� هللا  
٢-  �;n،�;	7n ر�kE7ا/02 ور!�م وأO =- �
��ر ا�;��[B�5 ا�  وھ

  مب تفسر أهمية الصخور واملعادن  للحضارة املصرية ؟ 
�ن ا��"-�ء أدوا�H5و �	7B;ا� Y�. ر وا�;��دن�[Bھ,ه ا� =-  
� H5��-ا أھ7ا�  و��
� H5 26�;� ا�  و/&�
� ��	"ّو.���ا H52 E ا� ُ  

�ر-٣[B0 ا�/�b)  �2م� � 

"ت �A 7وات، ا���Cأ` � ا� H	"�7ى ا�B; � �ا�&%�رة  وا�;��دن ����3
�/2� ( ا�;7B	� ا��"	;�
7Zا� (   
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 ٧ ة خاص با-موعات املدرسي

  : احلدود الطبيعية-٤
١-  Y�;����-2�2� آ   ؟ دلل على صحة ذلك -7B �&"ود ط

  .&7اوات (� ا�)7ق وا�7mب �
�ب» ��n  �;[W .]7	�«و��Oدل  ��kا� �)  
  وا�&7 ا�;���A (� ا�);�ل  �
  وا�&7 ا:E;7 (� ا�)7ق، �

  مب تفسر أهمية احلدود الطبيعية اآلمنة ملصر ؟ 

 � ا�"(�ع 
= �KدھH و -١ =2	7B;ت ا�"
�A �2وا� �
-��و-� ًو�C;� �5 n درو

H5= وا���-�2= (� !72ا�	ا�;��"  
  .ًوE��H5� 0 �"را -= ا:-= وا�AT�7ار -٢

  :املناخ املعتدل.٥
&�/U و����� ( وھ� هللا A ( �2)�. ء�;A�3 -)�7�، و;�ً -7B/� ا���	�ة -��!� -��"T و ً ً  

  ما النتائج املرتتبة على سيادة املناخ املعتدل 
١- "
  ذ�\ 
 � /)�ط ا�3/4ن (�3

 � E;�	� آ�6رھ� ا��"	;� n;� أن -٢ "
�A ف�k7 ا�B- خ��-  
٣- "
�A \�,n  �!اKmا� Y	��� � 
�ل BZ7ارة ا�E �Oف درKs2ت -;� أدى إ�� ا�7!�ء ور`" ا��.  

ثانيا
ً

  :العوامل البشرية: 
5�دا 
2P;� -= أ�n 72[3� �O -� وھU هللا -= -�ارد و-��خ -١k- "-�ء�ن ا��	7B;ل ا�,�ً ً H5�& B;� 
٢- Cbا ا���Z/7(�5وأ
  ا���ر	j،  72 -= ا���0 وا�5k" 4/��ج � \ ا�&%�رة (�b/0 أ
E HP%�رة 
٣- ،�	7B;52;� ا�&%�رة ا� 
 (�" �nن ا��5kد وا��Zbح ھ;� 7kEا ا:�Aس ا� ,ان ��-0 
-n �3&)» 7B;� ذ7n ھ72ودوت، �� » ھ� ا��7B- =b� H� H6» �2   و-= -٤

 =2	7B;ا���2 وا� �75ت ھ,ه ا�&%�رة و���Zn Tح ا�;7B	2= �;� ظ »ھ
H	"�ا� Hرات ا�����%E �) 2;� ا��� أ76تPا��.  

  مفاهيم الوحدة األوىل

 Y- U ا�q2�، ��&23= ظ7وفحضارة �Z� �k2�/ ا�3/4ن U� م�5�د 	�k- ا:رض  6;7ة أى UOو � 
 U��2E

U2) s2�	 ن ا�,ى�b72 ا�;��� ،�	�ً-�د	� أو -�� ً.  

 H 	���ول ا��)�ط ا�3/4/علم التاريخ �W�;7(� ا��;� �Z �[;ا:ز-�� ا� �)�n �) �  7W�&ا� H5)و

�  .وا�A)7اف ا�;�3�
�ات 
"	"ة -= و��ع ا�&"ث،مراجع �A 0 ��" -7ور�n ت ا����Z�c;2=  ھ� ا�BB[�;ت ا�����n �;(و�

وا��� ���;" 
 � ا�;�Bدر ا:. 2� ا:و��Z�c;��n �2ت  وا��2CE= ا�,	= �H 	��.7وا ا:E"اث ا���ر	]2�،
�ث وا�;��Tتو&  .ا�� ;2� ا�

�ب 
 �52، و��3]"م (� -]� f أ��bلأوسرتاكا�b;ر ا��kE:ر وا�[Z73ات ا�n ھ�   �C- �2-�ا�&�2ة ا�2
����bا� � 
  .ا4	T�Bت وا�]����ت وا��"ر	� 

وا����ش وا�7د	�ت   ھ� ��n �- �n أو /�s و	��;� ��-= و��ع ا�&"ث، و�);� ا�6tرمصادر أولية
n7ا�Aتوا:و�n�b3;د وا��  � وا���
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 ٨ ة خاص با-موعات املدرسي

    

  الوحدة الثانية     

  

  )الفرعونية ( مالمح من تاريخ مصر القدمية  - ١            

  
gÖ^ŞÖ]<ïˆèˆÂ<K<ífÖ^ŞÖ]<îiˆèˆÂJJJ< <

 م،. ق٣٢٠٠ 
�م  )-��2 ( �7زت E%�ر��� ا��&� Y- �;2P�D2 ا��E"ة ا���ر	]2� 
 � 	" ا�; \ /�7-7 -١
�/2� و
7B ا�ETو	);� ا���ر	j ا�;7Bى ا��"	
7Zر ا��Bا�� HK،7B;� �/�-وا�7و �/�/�   ل ا�2

 .والذى استمر ما يقرب من ألف عام - ٢

�/� إ�� 26K6= أ7Aة n�E;�  )مانيتون ( وقد قسم املؤرخ املصرى القديم  - ٣
7Z7 ا�B- j	ر��  

٤ -  &;Wوا f�W 7B
�n  ل، و	%KHو�U;3 ا�;cر!�ن إ�� 6K6� دول، 	�n =2� �BZ دو�� وأ!7ى 

D27 ا���B6� ا��KCر ا��Bا�� D
� -= ا:7A و	3�;k- 7B.  

�ر، و��"أ بBز ھ,ه ا���k	�� �52) ]2� /��7ف	ر�� ���O �) ��� �2ن ھtوا:  
  أهم األحداث واخلصائص  التاريخ  العصر

العصر 
  العتيق

  
  عصر

   بداية األسرات
  

 – ١األسرة (  
٢(    

  

٣٢٠٠ -  
  م. ق٢٨٠٠

  )-��2(  ا:و�� ��HA ا�; \ /�7-7ار�� �'HbE l2A ا:7Aة -١
"2E�   ) وا�� � ا�&7ى (ا���7	= ا�,ى ��م ��

�ك ا��7B ا���2bE �A�2A D2;� (� ا���7 �2=  -٢ - \ Aو
   ا�&�دھ;�  ا�2�B" وا�"��� ��"

   ما هى هذه اسياسة ؟ 

= ط7	D ا�;�Bھ7ة وازدواج ا:���ب  

  .دK(� أر�Oء ا�  n;� اھ�;�ا ��:
�2د ا�"	�2�
  :من أهمها.. وللعصر العتيق خصائص متعددة

�-�ت (�  توحيد مصر -١b&أ�"م ا� =- �	�n7- �-�bE 0&�
j	ا���ر  

  )-02 رھ�2� (  ��7	�  )ا�2%�ء ا�� �� (   وبناء مدينة منف -٢
��'-2= وE"ة                               مب تفسر؟����2kة اtن 

"2�Bد �2= ا�"��� وا�� ا�
  .الستقالل الكامل وتوطيد األمن بها واحتفاظ مصر با - ٣
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  أهم األحداث واخلصائص  التاريخ  العصر

عصر الدولة 
  القدمية

  
  األسرات

٦ – ٣    
  

  -م . ق٢٨٠٠
  م. ق٢٢٠٠

١-  D27 ا���Bا�� �	2� (� /�5A�23ر ا��  ا0�7�W ا:-
ً��"ھ� �"أت �Kد/� 
7Bا O"	"ا 	�;�2 -٢ ً  7B
 ���Tزدھ�ر ھ

"أ ��:7Aة ا�C��C�ا�"و�� ا��"	;�، وا�,ى 	. 
�	� ا���2ن  -٣� ،�;P�- �-�b&� �;	"�7 ا�"و�� ا�B
و�;�2 

(�52 ا:-= (��05k إ��  72Cnة ا�;�ارد، وا�A� ا�7Cاء �Aد
 ا���"م 

ا�%];�، و	3;� 
7Bھ�  وا���Aع - ��5n ���ء ا:ھ7ا-�ت -٤
 .��7B ���ة ا:ھ7ام

٥- ) �2
�;�Oرة ا� �و�" ا/��5 
7B ا�"و�� ا��"	;� ��" أول 6
&;Wوا f�W 7B
�; 0 أ/&�ء -7B و�"أ  j	ا���رKل.  

عصر االنتقال 
  األول

  األسرات
 ١٠ - ٧       

٢٢٠٠ - 
  م. ق٢٠٦٥

  

١- �ذ �bEمK(� ھ,ا ا��7B (�" ا�; �ك ا�7�23ة 
 � ا�Z/ د وزاد 
H2���:ا ،  

�ا ����Tء � ; \ وا-����ا 
= د(Y ا�%7ا�� -٢�	"	 Hو�  
 -=وظ75 
"م ا�AT�7ار وا7�Wب ا:  -٣
٤- �n �) �W�Zا/2=  (�3دت ا�� -�bن، وأھ; 0 ا��
  وزادت أ
;�ل ا�3 � وا���5 -٥
ا/�5رت ا�"و�� وا/�)7ت ا���E =�Z ��-0 ا:7Aة ا�&�د	�   وھb,ا -٦


)7ة.  
عصر الدولة 

 الوسطى 
  األسرات

 ١٢ - ١١    

  ٢٠٦٥ -  
  م. ق١٧٧٥

  

�ك ا:7Aة ا�&�د	� 
)7ة -١ - =- �/�Cا� ��E� ا���Aع ا�; \ -��
�2E" ا�إ
�دة� K�
�.;��5 ط2 ��Oد و  

٢- H2���:م ا�bE Y%!2=  وأZظ��ر ا�;n ذ�Z/ =- f�Wوأ. 

)7ة (��� ا���.;� -٣ �2/�C7ة ا�A:ا lAc- أ-�;&�ت ا:ول HbE H6 

، �7ب � "ة ا� )0 ا�&��2� �����2ط  )أ026 ��وى( -= ط2� إ�� 
�P)�&;� �2ةkمب تفسر ؟ ا�   

�ن �7	� -= ا�"��� �b2�ً 
�  �
 � ور` U�;.�
�ن b� أن �)  �B! ����- =- ��7�-

�
 .	m�3 �5 (� -)7و
�ت ا���YA ا��را
وتعاقب من بعده ملوك عظام منهم، امللك سنوسرت الثالث،  - ٤

 وأمنمحات الثالث،

  ا�,ى �Aد (� 
5"ھ;� ا�7!�ء وا��;'/�2� �
� f �[- �) �/�  دKا� ًو�2"ا 72Cnا -= ا�;
�  �
  واھ�;� ���7ى وا��را

لذا سمى ه
ُ

  . ) بعصر الرخاء االقتصادى ( ذا العصر
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  أهم األحداث واخلصائص  التاريخ  العصر
عصر 

االنتقال 
الثانى 
  األسرات

١٧ - ١٣  

١٧٧٥ -  
١٥٧٠ 

   م .ق
  

١- 
)7ة 0Z�W ا� �2/�C7ة ا�A:ط ا��3�K،و�;��0 -7ة أ!7ى، د  

 � ا�3 ��، �2=  و���ز
�5 ا:-7اء وا�; �ك، -٢ l)7اع وا����Bوزاد ا�

 ا:����bE  H2م
٣- 3�س  د إ��Kو�" أدى ا7�Wاب �Eل ا�b5" ا�	0 (� ��ا��5؛ (3"
ط;Y أ

�	� �Oءت -= آ�2A. ق١٧٣٠
�م
��� ر� H7،  م، وھB- 0 �Eوا
،�5� �;.�
 l	ن وا�],ت -= أوارt7"وھ� اk&ن ا��. " �P)�&;�

 .ا�)2�7�
٤- 3�س وھ� هللا ا�b5ا� f�W Y-وK=2	7B- دوا  د أ-7اء�� ،�-= ط2

�n7E��E س�3b5ا� "W ح�Zbا�   Hوا/��5 !�7ھ l;E�2دة أ�� Hھ�ھ�-
"أ -O � E7"	"ة�� �C	"&7 ا�"و�� ا�B
  .-= -7ا�E ا���ر	j، وھ� 

عصر 
الدولة 
   احلديثة

  األسرات 
٢٠ -١٨     

١٥٧٠  -  
١٠٩٨ 

  م.ق
  

١- U2 
 D �	 7B;� "	"O "5
3�س �"أ b5ا� � 
 l;Eر أ�B�/ا Y-  7B

  ا�;k" ا�&��7

�ب �;�اy�� �5O (�" ��م  -٢�kه إ�� ا��k�T�� l;Eم  أ�� H6 ،7ا��ت�WTا
s2O =	�b� �) 7B- ت دا! 2� و�"أت�EK.��  �) �5��E��ى 	&�D ط;�

�	= إ-7اط�ر	� وا�A� وا�&�Zظ 
 � أ-��5b�  5� أى أ!��رOا�- �)
�2Oدا! 2� أو !�ر.  

  :ومتيز عصر الدولة احلديثة بعدة خصائص هى
١- �	7B- �	ر��	= إ-7اطb7و���E م�P�5 ا��n�د(�
2�  ً وا�A� !�ض - 

 "5
 �) �	�� 
م، �Z E "Wء . ق١٤٧٩ا�; \ �&�;l ا�k- �n7�- "��� X��C"و 
�م �

�ر	� ���2دة أ-72 ��دش A 
� l23-م  وا�; \ ر�
م W" . ق١٢٧٤ا��C/� ا�,ى !�ض -�n7� ��دش 

�) =22C2&ا� A " أول -��ھ"ة��2، وا/�05 ��AآK=2)7م �2= ا��. 
 �)�ط ��kرى واY- YA دول آ�2A وإ(7	��2، و-��5 ر�Eت ا�; b�ا���2م � -٢

3�ت إ�� �(�EK0/� .د �
�د -٣�ة إ�� 
�دة -�
واE" ھ�  ��2م أول 6�رة د	�2� ���2م ا�; \ إ!����ن � "

 آ��ن
٤- �K�W و��"ھ� د! 0 ا�Zا� =- ���E �) د ��E ،  \ ;�52 ا� 
�ر "�%� E

ا�AT�7ار ا�"ا! �، ('
�د  ���D2."اره ا���ا/2= وا��)7	��ت ��&" -&�
 �K7ارھ���Aد أ-��5 وا.  

العصر 
    املتأخر

األسرات 
٣٠ : ٢١      

١٠٩٨ -  
  م. ق٣٣١

  

١- &;WTوا f�%7 ا�B
  ل، Kا/��5 
7B ا�"و�� ا�&"	C� و�"أ 
٢- =- ���E د��U2) 0 ا��
  \bZا�� 
٣- �ET�52 ا 
 7�2A�5 (� ا�]�رج و��b �;- �n و!73تK ��O:ل ا

 ل ا�2�/�/� Kًا��Zر�A وا/��5ء ���ET لK -= ا��ET"ا	�
 )   ٢٦ا:7Aة  ( ً-�
"ا (�7ة �72Bة A;02 ��ر	]7B�� �2 ا��%5�  -٤

  .وأ��bE 75-�5 إ�3;��2\ ا:ول وا��U ا�; \ /�bو
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        ::::ومتيزت احلضارة املصرية القدمية بعد خصائص الحظ الشكل التاىل لتتعرفهاومتيزت احلضارة املصرية القدمية بعد خصائص الحظ الشكل التاىل لتتعرفهاومتيزت احلضارة املصرية القدمية بعد خصائص الحظ الشكل التاىل لتتعرفهاومتيزت احلضارة املصرية القدمية بعد خصائص الحظ الشكل التاىل لتتعرفها
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 ١٢ ة خاص با-موعات املدرسي

    

  الوحدة الثانية     

  

   احلياة االقتصادية-٢

  
  ��" -�i هللا � "/� ا�&7B- �2 ا��"	" -= ا�;��-�ت ا�B��Tد	� -١
٢- "E" أ�	و ،H2Pأھ;�5 ا���2 ا�� ُ �
�ا-� ا���;2� ا�B��Tد	� (� -�kل ا��را
 
٣- �-��- 0/�b) ر و-��دن�kEارد -= أ�- �52� -= (��ن  ًووھ
��Bرة ��5%��5 ا��;
 و
٤- �2;��
�ا7&� �E	��n7- �5 �O ،ا��kر	� وE%�ر	� A�2 و;�- Y��;� �52 
 H�/ًوأ ً ً ً.  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

أوال
ً

  الزراعة: 
١- �
(� -7B أ�Aس  ُ	�" ا���2 ا���-� ا�l2�7 (� ��2م أ�"م ا�&%�رات ا��را
2� (� ا����) ،H��n "/0 ا��را

   ا��"	Hد و76و��5 وأھ�B- Hدر ا�"!� ����3� � ;7BىKر!�ء ا�
٢ - �7 وط�U !72 ا:وط�ن  �,�\ ار��
�ا�n �5O `�.�، وا- �) �5�
 Y)2� ودا
        . ��:رض ا��را

  :احملاصيل الزراعية-١
١- 7B- 0/�n;� و	"�7 ا�B- �) �2.�&;ء ا�,ا�� -��5  ��"دت ا��Z�nTا D�&� ارث�bا (�7ات ا�"
�-

  .و� � ا�2Z%�ن
  مصر القدميةومن أشهر احملاصيل الزراعية فى  - ٢

�ب -�C ا��;i وا�)�72  �  ا�&

� ا���23  و/���ت ا:��2ف ��b��nن ���B�  
� �C- ل��  ا��"س وا���WT��  l-7(� إ�� أ/�اع -= ا�
�  l[م وا��Cوا� �B  وا�]%7وات -�C ا�
  ا� i وا���� وا��2= ف أ/�ا
K�C- �5وا:��kر ا�;C;7ة ��!� �
� 7[�AT H3;3ا� �C- �2�	ت ز����ا /
  .اج ا��	n0;� زر
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  : امللكية الزراعية -٢
١- \ ; � �b - �;	"�7 ا�B- �) �2
    ) ا�"و�� ( Y2;O 0/�nً ا:را�W ا��را
�ن  -٢
�ن ا�;�ارEKZن ا��nرض�وz H2 3�� =2��H5 ا��را
� � "و��،  -���B&- =- 7n:ء ا�kا�

  n%7ا��، 
  ونى لكن هذا مل مينع وجود ملكية لألراضىً الزراعية كانت ملكا للدولة فى العصر الفرعرغم أن االراضى
   أيد صحة ذلك ؟ 

�ر ا�;�ظ2Z= أرا�b �Wن( �n2= وB [;د ا���k5"ى ا�	ن �
7Zا� H5�6ر��ن - H5� �b و�b� �2
 ًزرا
  �zرا�W ا��را
7B- �) �2 ا��"	;� �,ا �H ���"م ا�; 2b� ا�]�.�

  .��" وا�;���7إ�W(� إ�� - 2b� ا:و��ف وھ� أراض !�.� ���Z/4ق 
 � ا�;� �
الفرعون يهدى اجلنود املخلصني وكبار املوظفني أراضى زراعية تكون ملكا هلم ماالنتائج املرتتبة على أن 

ً

  ولورثتهم
  �zرا�W ا��را
7B- �) �2 ا��"	;�  �,ا �H ���"م ا�; 2b� ا�]�.�

  :تربية احليوان والصيد-٣
7
� ا�&2�ان و -١� H5&� j	7 ا���ر
�ن 	7B;75 ا���  ا�U� D)7ا
٢-�2�  ط��Z� !�.� -= ا�7
�ة ا�;&�7(2=  و�nن 	��م �7
� ا�;�
72ة �n/0 أ7Cnھ� ازدھ�را (�-٣n �2/ا�2E 7 76وةB;� ن�n2�2� ��5 ً و  ا�"��� ���(72 ا�;7ا
� ا��
  ا:`��م وا�;�
�  وا��E ا��7 ا�;�b/� ا:و�� �2= ا�&2�ا/�ت إ�W(� إ�� �2�7�-٤
٥-�)7
�ا ��2�7� ا��&� و-= ا��2�ر ا��� ��
  .ھ� ا�� وا:وز وا�"�Oج وا�&;�م وا
٦- Zن ا��nوK7ھ����(�5 وو�7ھ� وB� YZ��	و ��وا�� �
�دھ�  ح 	2Z�3" -= ا�&2�ا/�ت (� أ
;�ل ا��را Oو

�5-�  .و�&
�/n ) �2;� ��"دت أ/�اع ا�7B- �) "2B ا��"	;�  -٧
7Zا� (    

   الصيدأنواع
�د  و	��م 
 � .2" ا�&2�ا:صيد الرب �A:ن واT�mا� �C- 7اء&B7ى/�ت -= ا�B;ا� H�5	 Hو� 

  مب تفسر مل يهتم املصري القديم بصيد الرب ؟بها

  .:/�5 �032 و�3b� � 2A ا���n �� s2/0 ر	�W� �� 2� ا���م
72ا:صيد الطيور �n دا�5k- ج��&� T 0/�nو Ykً -�C .2" ا�3;�ن وا� ً.  

ًوا�,ى 	;B- �C"را أ�2A�A -=  -= ا���2 وا��7ع وا�&72ات،:صيد األمساك �  -�Bدر ا�m,اء، ً
��ت ا�Z�72ة� � �.�!.  
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 ١٤ ة خاص با-موعات املدرسي

  :دور الدولة فى التنمية الزراعية
١- ! =- �2
�-� ا�;�n7	� &� �)�D2 ا��5%� ا��راb&ھ;0 ا��AK�-ت � 7ى، وإ���
 ل إ��-� -)7و

   مب تفسر؟ ا�3"ود
  � &" -= آ�6ر ا�2Z%�/�ت  �
� T �2
 .2A;� (� ا�"و�� ا����Aوز	�دة -E�3� ا:رض ا��را

٢- �5Oا�ا���ارئ ،  و�" 
7B- 0)7 ا4دارة ا�3 2;� ا�&�ز-� �;�ا5O� ا:ز-�ت، ووYW ا7�Aا��2k2ت �;
  أيد صحة ذلك ؟

٣- � 
�ات ا��Zkف �"ل �A �) ات ا��� ا�],ھ��
 U2 ا��3م وا�]� fA�	 �Bا4دارة  و� U �Z� أن �k	 �-
 ا�7�2"ة

٤- 7(- � 
 �	�n7;ا� �-�b&�2ت و�)7ف ا� ;
ل إدارات -]�K �Bا��را
� ا�;]� Z� -= ! و
�ت ا�7ى و
�
�ن ا��راq(�.  

 �)7ف 
 �  إدارة مسح األراضى �
�  �Wت ا:را�E�3- "	"&� 
� �2
� ا�;&�.�2 و/
� �52 
  . و�&"	" ا�%7ا�� 

�2 -�3�ب إدارة الرى �k3�2ه ا���2 و�- �W � 

 � -"ار ا��3� �)7ف  U�2ھ-.  

  .وا�3"ود �)7ف 
 � �H2-7 و.�2/� ا����ات وا��7ع ماإلدارة احمللية فى األقالي �

4�7اف 
 � إدارة الزراعة ��� }�[� 
 واC�A;�رھ�  أرا�W ا�"و�� �
  . و2Z2n� إد!�ل -&�.O �2"	"ة � Kد �

-)7وع : ا��را
� و-��5 و� "و�� -)7و
�ت 
"	"ة �Aھ;0 (� ���	7 إدارات شئون الزراعة �
  A" ا�Kھ�ن

2� مشروع سد الالهونZ0 ا�/�n 72ة&�اط� ا�� � 
 Y�� ن(م�/�
7(�5 ا�2 l	ر�- HA��(    
ا:را  �) �W	�B (�52 -�2ھ�E�3- Y2%� 0/�b) Uت وا�A� -= و�nن �&7 	�E'n fA" (7وع /75 ا���2

  .`;7 ا�2Z%�ن
     مب تفسر؟فقام أمنمحات الثالث ببناء سد الالهون عند مدخل الفيوم بالقرب من قرية الالهون

  ا:را�W  إ`7اق�;�Y ا�2Z%�ن -=  -١
٢- �
"� �-"�
 ا�&�O�  و�]�	= -�2ھ�Z�AK� Uدة -��5 

 ما النتائج املرتتبة على انشاء امنمحات األول سد الالهون 

� �
3�ر وزراOرف و�B- �;
�  وار�� �5,ا ا�;)7وع 7ZE �7ع، و&/)  ) ٢٧H2 �4ان (� ا") fأ�  
� 72&�ل ا�E ة"	"O ة �� وإ/)�ء -"ن 
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 ١٥ ة خاص با-موعات املدرسي

ثانيا
ُ

  الصناعة: 
� هللا ��5 أرض C�A;7 ا�;7Bىا -١E ارد ا����   -7B -= أ!)�ب وأ�kEر و-��دن، ا��"	H ا�;
2� ���	7ھ�  أن 	�B إ�� أ(%� ا�A]"ا-�ت �5,ه و
7ف !�5B��B و(�ا�"ھ�، وا���Aع -٢Z2nارد و� ا�;
٣- �) ik/ى و"E0 إ/�n �	�� �2
  .E%�ر�U ا����n7 ا�32�7� ا��� ��-0 
 �52 إ��-� /%5� .��

 معا لتتعرف عناصر احلياة الصناعية من خالل ما يلىواآلن تعال
ً

:  
   الصانع املصرى- ١

= أ�U2 وO"ه، و	�رU����: �56 -= ��"ه -١ U�
��. �               ما النتائج ؟ �nًن ا�Y/�B ا�;7Bى 	7ث `��

"
�A �;-�2O �2 إ��O =- 7ھ�	�
 � إ���ن ا�&7ف و��   
 E" ا�4��ن  ا��� 	7	"ھ�، و�" و. �Zn 0ءة و!7ة ��y ا��;�ل إ��و�nن -= DE ا�Y/�B -�او�� ا�&7(� -٢

  �73Z� H ؟

= أ�U2 وO"ه، و	�رU����: �56 -= ��"ه � U�
��. �   �nًن ا�Y/�B ا�;7Bى 	7ث `��
� �5/��ا -Y ا��-= !��B{ وأ7Aار ا�;�اد ا�]�م ا��� 	�3]"-)7
 .و!�.� ��" أن 
  -��fE ا����T ��/�) ،H 	���3 إT ��"	7 ھTcء ا�&z�;� =22)7وإذا �'- �� ا:
;�ل ا�;�;�2ة ا��� �;  �

�ه -= إ/�kزات��E.  
  :أهم الصناعات املصرية القدمية - ٢

�ت : الصناعات احلجرية -١��Bاع ا��
��;�C أ�"م أ/��. �C- ا�02 ؛�  .ا��;��26 وا:وا/� وا��
0 (� .��
��5 -�دة ا�7m	=:الصناعات الفخارية-٢-"[�Aب   )ا��;� (  ا�و.�Y -��5 ا��;��26 وا:وا/� وا��

��ء و`72ھ� �.  
7(� .��
� ا���Oج : صناعة الزجاج -٣�- �) Hن ا�����	7B;ا� DA2%�ءا�;��)7ة   -= ا�7-�ل ا�

7B- 7اء&. �).  

7ف ا�;7Bى ا��"	H ا�,ھ�، وأظ75 �7ا
�: الصناعات املعدنية -٤  U��;��A72 (� اPا�� �����-:-   

�ت ا�; \ ��ت 
�j آ-�ن،  ا:وا/� وا���ا�02 وا:���� �Y�B ا�& � و��� �C- ،ك�  و��k2ن ا�; 
وكان استخدام الفضة حمدودا
7ف -�"ن ا�Z%�،  وإ�� �O/� ا�,ھ�

ً
.  

�رد ا�;7Bى ا��"	H ا:!)�ب ا�2k"ة -= مب تفسر ؟ :  صناعة األخشاب -٥�Aرز  ا�]�رج اtا �(! �C-
  وا:���س
� 7B- �) 7ھ�)�  ��"م �
� 
��B�� اب و`72ھ��  .ا�Z3= وا:�6ث وا���ا�02 وا:�

0 .��
� ا��رق -= /�ت ا�7دى، : صناعة الورق -٦/�n   
0/�nوHرق (� ا�����  ، -7B أول -= .��0 ا�

  .ل وا�&�ل وا�&7B وا�7ZشKا�;7ا�n ا�]Z2Z� وا�3  و-= /�ت ا�7دى .��0
�ف وا�&7	��b7ن و-=/�ت ا� 
7ف ا�;7Bى ا��"	H ا���23 -= : الغزل والنسيج -٧Bا� ،  

  ،ا��mل �;�mزل -= ا�])� و�n/0 ا���3ء 	�;= ��; �2ت 
U ا:/�ال ا�2"و	�و
; 2� ا���23 ���م �'/�ال (� .  

   ��"م ا�;7Bى ا��"	H (� (= ا�"��`�: صناعة اجللود -٧
"
  )O U�7� Y; ( وأ`�2� ا����A" وأر2W� ا����7ت و�7ب ا�;�2ه  و�nن -= أھ�5��k��- H ا:E,	� وا�;��
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  :دور الدولة فى تنمية الصناعة
  اھ�;0 ا�"و�� ���A]7اج ا�;��دن -١
��Cت ا���"	= (� ا�B&7اء  و��(72 ا:-= وا�&;�	� -٢� 
�ن -٣��	 H5/'� 7ون[Z	 ك��ر ا��;�ل  و�nن ا�; O0 أ/�nا�3]7ة، و H5�
��H5، و	;���ن �E ا��;�ل 

2�2
��BB[- �bت  � 
  ��7Bف 
ثالثا
ً

  :التجارة: 
72 (� ا��Bل -7B ���"ول ا�;�kورة، وإ��-��nن  -١b7ا(�2؛ ا:76 ا�mO �2;�;7 ا�B- Y��
��Kت  ً�;

   ا���Bد	� و��kر	� -��5، 
  عناصر احلياة التجارية

  :التجارة الداخلية -١
�اق (� ا��7ى ا�;]� Z�، ً/)�0 ا���kرة �2= ا�;"ن ا�;7B	� �"	;�، و��-0 -١A:ا  
  دTت ا���kر	�ا�;�  و�n/0 ا�;��	%� أ�Aس-٢
٣- ��Cا:-�/� وا� � 
�م �� 0/�nر و�kد�� �2= ا���   ا�;�

  ما النتائج املرتتبة على أن التجارة باملقايضة تقوم على الثقة املتبادلة بني التجار ؟ 
  .لذا جلأ املصرى القديم إىل االسرتشاد باحلكم والوصايا األخالقية فى املمارسات التجارية

  :التجارة اخلارجية-٢
١- !�.� -Y اH2 �4  د ا�;&�2�؛ ���دل ا�7EKY 3ص - �ك -7B ا��"	;� 
 � إ��-� 
��Kت ��kر	� -Y ا�

�ب (� � )(2�2��2 ( ا�3�رى �kوا� K ل�;� ����-�ل �2��E(د ��/K0 و� )�2��Eً ( د ا��B�2، )ًا�   و�2
�5"ت -7B ط7Zة E%�ر	� و��kر	�-٢ ،�C	"&7 ا�"و�� ا�B
���  و-Y �"ا	�           (� ا���kرة `3- 72

  مب تفسر ؟
72ة �n �	ر�  X2E أ.&7B- 0 إ-7اط
  �Oر ا�&7 ا:�y2 ا�;���A وو.� ا��)�ط ا���kرى ا�;7Bى إ�� �
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 ١٧ ة خاص با-موعات املدرسي

  

  :وسائل النقل -٣
   ما النتائج املرتتبة على ذلك ؟ ��"دت و���A ا���� ا�7ى وا�&7ى (� -7B ا��"	;� -١

  وا�]�ر2O�،   ازدھ�ر ا���kرة ا�"ا! 2� -;� أدى إ��
�ب ا���2 ا��� ���� ا�%��K! =- Yل ا�;7ا�n (� -: النقل النهرى -١�kا�);�ل إ�� ا� =- lbوا��   

�ب  -: النقل البحرى-٢k� 72ةn =ZA لK! =- D�&و� ،Y��% ا���ا.� ا�&%�رى -Y ا�"ول ا�&�ر ����� ا�
  .ا�;�kورة

  �7kھ� ا�72Cان ���� ا:�kEر  � (� دواب ا���� وز�E(�تو��;C -: النقل الربي -٣

�K� � 2A/���لn ل��ت ا��� �7kھ� ا�]2n7;ظ75ت ا� �C	"&و(� ا�"و�� ا�.  
  

  :دور الدولة فى تنمية التجارة
�
�;k- ھ� -= !�ل�;�� H�K;72 ا�;��خ ا�)��ك -7B ا��"	;� 
 � �)Y2k ا���kرة و� - �;
 

 �;2) 0 C;� زات�k/4ا =-� 	:  
  .ا���kرة ا�]�ر2O� إ��-� �&��2Bت 
 � E"ود -7B؛ ��'-2= و��253 . ١
� وإدارة . ٢A�&;إدارة ا� �C- �.�! إ/)�ء إدارات �	ر�kا(� ا���  .ا�k;�رك وا���kرة ا�]�ر2O� وإدارة ا��

   - :دور سنوسرت الثالث فى التجارة اخلارجية  -٣
     مب تفسر ؟دل األولشق سنوسرت الثالث قناة فى صخور اجلن ) أ  (  

Y- رة�kا�� �n7E �253�� ان�Aأ "�
 =Z37 (�52 ا�;�� ���  ا��
  مب تفسر؟ كما ربط البحر املتوسط بالبحر األمحر عن طريق نهر النيل بقناة سيزوسرتيس ) ب (  

  . )7n	0 و�7ص �O	K� Y-) ��7د ��/0، و�Oر ا�&7 ا�;���A  ���253 ا���kرة
  ) التجارة فى ( وضع القوانني . ٤

  ؟) فى التجارة ( مب تفسر وضع فراعنة مصر القوانني التجارة 
�اق  �A:ا �%�  
  ا���kر	� وا�A�7ارھ� وE;�	� ا�;��-Kت �
�اق �A:ا �) smا� "�
���ت .�ر-� �
 YWوو.  
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  الوحدة الثانية     

   

  

  

   احلياة السياسية واإلدارية  - ٣   

  

�	��� ا�/ 
�	�ى ا����� ����...  

�E"ة �723 -١- �-'n �2A�23ة ا�"E��ن -�, (7k ا���ر	j أن أ-�H5 ا���-� 	b;= (� ا�	7B;أدرك ا�  D)و
  /�Pم 0��6


�n7�� H2P (� 	"ه -٢ \ - �5;b&	 ،ة"E��ا -= أوا�� ا�)��ب ا��� 
7(0 ا�/�b)  �� 3ا� 
�	= دو�� ��	� و-��" -٣bء و���� "2E� ا�;T�kت،  -� (� �n(� وآ-= ا�)�� �'ن ا��E"ة ھ� ا��7	D ا�
٤-  � 
 وا��%0 ط�2� ا�&�2ة (� -7B ا��� ���;" 

�  �
 ا���2 وا��را
�د ��H2P إدارى �O2� وA�23ة ا�"E��	�، �;&� �) 0 C�D2 ا�� �	�n7- �� Aو 
�ى  �� HbE م�P/ 
  و�%�ء 
�دل �
�ى 	&;� �� HP�- s2Oو   دEK"ود ا�
  و�7ط� �&�(� 
 � ا:-= ا�"ا! �، �

  :سيةالوحدة السيا: أوال

 � �ZWف ا���2 H	"�7ى ا�B;7 ا���Aو(� ��" أن ا ،H2���:0 ا/�b� 7ى وا�;"ن�م  و�"أ (� إ/)�ء ا��



0 ا�"��� ��7B- "2E و�U�b. ق٤٢٤٢���A2= إ�� أن م ا�b ;- 3;0 إ���ن -� () 0 وا/�
7A  0-��
�;7B 6;7ة  E"ة ا���ر	]2� وھb,ا �n/0 ا�� )-��2 ( ا�; \ /�7-7 م 
 � 	". ق٣٢٠٠ا��E"ة ا���ر	]2� 
�م 

�ا-�
 �5�2�&� � 
 "
�A �	�
"ة،  �Znح ط  

  عوامل حتقيق الوحدة
  

  وا:���H2 ا�;]� Z� ر�� �2= ا��7ى وا�;"ن  /75 ا���2 �

" .ا/�3ط أرض ا��ادى وا-�"ادھ�  ��A ب إ�� ا�);�ل��kط -= ا�K�!Tل وا�B�Tا � 
.  
� �5Wأر ���B!7 وB- &"ون !72ات�	2= 	7B;0 ا� �O �52) =2�-5� ا���Oا�  .C�AT;�رھ� و-
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ثانيا عناصر احلكم
ً

:  
أوال
ً

  امللك : 
�ن ا��"-�ء (7bة	7B;ا� D��
�ن (� ا
7Zن ا��b) ،�A"�;2� ا�b ;7 ا�	"	ا:رض،  � 
�ن  ً/7PھH إ��5 q�

  �n ا�3 ��ت ا�;; b�، وا�,ى ���n7 (� 	"ه
  أهم مهام امللك

١. �C- �2 !ا�"ا �A�237 ا�	"	 ��ر ا�;�ظ2Z=��22= ا�nزراء و 
  وا4�7اف 
 � ا�;)7و
�ت

٢. �2Oا�]�ر �A�237 ا�	"	ن ا�&7ب و��2دة K
ا�s2k  -= إ
  .و
�" ا�;��ھ"ات

  .ا�;7اH2A وا���ا/�E�. =2 ا�&D (� إ."ار .٣
ثانيا
ً

  الوزير: 
�را (� أ7Aة ا�; \ :/H5 أھ�•B&- �B�;ن ا��n;�، و	"�7 ا�"و�� ا�B
 ا�C��H6 ، ًظ�B�- 75 ا��ز	7 (� 

�/U أ.&�ب ا��Zbءة وا�� H ورE�O� ا���� m(	 =- i  .أ.
•H2�	 �;ھ"E7ان أ	ن ھ��ك وز�n �C	"&7 ا�"و�� ا�B
(� ط2�، و	)7ف 
 � ا��UO ا�� �، أ-� ا��C/�  و(� 

H2�	 ن�b) ��A�  (� -�f، و	)7ف 
 � ا��UO ا�&7ى و-7B ا�
�ا ا��زارة ��� =- 75�
7B ا�"و��  )ر!;72ع ( "	;� وا��ز	7ا��  (� 
7B ا�"و�� )إ	;&���( و-= أ �) 

�C	"&ا�  

  أهم مهام الوزير
  .ا�;�n7	� ُّ	�" ر�l2 ا4دارة . ١
�ن . ٢
7Zا� "
�/�5 (� إدارة ا�"و�� 	�3q� H2Pو��.  
72 ا��%�ة . ٣n "�	ُّ �;b&;7أس ا�	ا�� �2 و.  
٤ . y�� =3	 y	�Z�� =2/ا�  .-= ا�; \ ا��
�-�، و	�%;= -�5م ا��ز	7 )ا��ز	7 ( إ�� 7Oت ا���دة أن 	�UO ا�; \ و�" •b&ا� �A��7� f2 bب ا����!   

  و-� 	&� �k�2�U؛ 
  خطاب امللك إىل وزيره

  "���2B ا��ز	7"-= /{ 
�ة ا�;,اق �� إ/�5 -7ة"  E 032� زارة�
2"ا -= و�l2.. ا� U3Z�� 7	ز� ًا�7mض -��5 أن 	�], ��5 ا�

  ".ا�)��
"��	 �;3E �;�	 أن ��ا/� (� إ��-� ا��"ل ل �U، وأ�k�)Tح ا��O7 ھ�	 ..�n �) 7 ا��"لP��� وا���س 

  " ..�7B(�ت ا��ز	7
"�/�2m" ط�	ل :ن ا��&�2 "���� Hb&� أن l�� Tً U�4ا � 
"  

�U، وا
 H أن ا:-72 ا�,ى 	�;� 
�-� -= ��U)7�� T =- � -��- U)7، وا�;�7ب" "2���n \ ;ذ�\  -= ا�

  ".ا�"و�� 	� �nن �'/�32A�) U;7 ھ�� (� ھ,ا ا�;�bن أ
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ثالثا
ً

  اإلدارة املركزية: 
•�	�n7;ا4دارة ا� l27 ر�	ز��ر  ( �nن ا�bا��)7ة ا� l k- =- ن�b�� 7ار ا�; \ -  وا���Aأ �;��n - 

 �-�b&= ا�	دواو  (   
  :جملس العشرة الكبار -١

  .دولةودوره اإلشراف الكامل على كل مرافق الجملس خيتاره امللك ويرأسه الوزير  �
�ر -�ظ�Z ا�"و��، و��y رؤ�Aء �n =- ن�b�	و  ،H2���:م ا�bE y= و��	ا�"واو  

2�ن � ; \: كامتو أسرار امللك -٢B[�  .	]��رھH ا�; \ وھH -��و/�ن 

 وھH رؤ�Aء ا4دارات ا���-�، و-��5 إدارة ا�]�ا/� ا���-�، وإدارة -]�زن ا�Kmل، :دواوين احلكومة -٣
�ظ وإدارةZ&;ت وا�Kk3ا��
��B%�ء وإدارة ا��ل وإدارة ا��m�  .�ت وإدارة ا��را
� وإدارة ا:

•  ،��b2= وا�Zظ�72 -= ا�;n د"
�O" دا!� ا4دارات 	  
� 2A3= وE2� ھ� أ���bا� fظ���� -)7ق �U و�n/0 ا���3- D2�&� 7ىB;�5 ا�)�ب ا�� =;%	.  

رابعا
ً

  "حكام األقاليم"اإلدارة احمللية : 
 ً إ� 2;� 
 � رأس �n إ�  Hn�E H2	�U�2 ا�; \، و	)7ف 
 U2 ا��ز	7،7B- 0/�n٤٢ -�3;� إ��  -١
 ً(� ��y ا:�2Eن ھ,ا ا�;��B ورا�26، و	��H3 اH2 �4 إ�� 
"ة -7ا�n، وا�;7ا�� �n�H3 إ�� -"ن و�nن -٢

 و�7ى

= ا�"و��، -٣ H5%�� ���Aوا ،YAذ وا�Z�� H2���:م ا�bE Y�;� �ا�"و� f�W Y-و 
٤- 0�A "�و�  �ً:ن ذ�\ 	;�C �5"	"ا � 3 ��   مب تفسر ؟ ��5 � 7�23ة 
 � �bEم ا:���H2ا�"و�� أ	�م �

�	�n7;ما النتائج املرتتبة على ذلك ؟ ا�  

�ذ �bEم ا:���H2، وأ��m ورا6�  -٥Z/ � 
 �%�) H2���:إدارة ا H2P��� X��C7ت ا�A��A ا ��م,� 
  ًا�;��B، وأ/)' /��O �-�P ا:����W�! H2� �3 �� ا�; \

  ني احلكام والشعبالعالقة ب
١- �� �- �� A72ة وn �  .�nن ا�; \ �U ھ2

b�   �2= ھ,ه ا��7Pة �"أت ��Y- 72m أوا!7 ا�"و�� ا��"	;� -٢�;�Oرة ا�/�k2� ا�H P وا�5�WTد و��2م أول 6

j	ا���ر �) 
٣- Hb&م ا��P/ ل�&� �5�
�ن  وا��� /�� 
7Zم (�52 ا��� 	2"ة �2� -b - إ�� ��2� -� b - =- =- ره"B	 �;� 

�ا/2=�.  
  (ثورة الشعب)الثورة االجتماعية 

�/�Cا� �
5" ا�; \ �2 �) �A7ة ا��3دA:2� (� أوا!7 ا
�;�OTرة ا�C0 ا�-��  
  :أسباب الثورة

�رة -� �2= ا���Bد	�Cب ا��Aدت أ"�� � 

2� و2A�2A� و	�%i ذ�\ �;�Oوا � 	ل (� -��C;�2 ا�A:  
١- �/�Cا� �  A f�W �� ا�; \ �2
�ذ E  وز	�دة -٢Z/H2���:م ا�b .H5�Km�A�5� واbارد ا�"و��، وا��;� 
٣- �2
   و
"م اTھ�;�م �'-�ر ا�7
٤- H��P;7ة ا�Cnو.  
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  :نتائج الثورة اإلجيابية
7 ��ة،•Cn7 -= -&���5 أB- 0O7! 7ةb) 7د وا/�)7تZا�;�3واة ور(�0 -= �2;� ا�.  
•�53�5 و/3&� ���� H� ��;�دھ� 
 � �"ر��5 ا��� 2� وا
� و-�b/��5 ��"ر ا
��ازھ� ���53Z ظ75ت ط

  .وا�;�د	�
�ره•�
�ن إ�� ا�; \ ��	7B;7 ا�P/ 7
= ط;�H5��E وآ-�� �;n�Eً H5	�k أن 	7
� -H5&��B و	�.  

  أحداث الثورة
١- U� و(�ض Hb&م ا��P/ ��(ا� y)ر �
2� ًا��2b، و!7ج (� 6�رة 
�ر-� -����;�OTا�� ا"����  
�رة -= -٢C0 ا�O7!و  n 7B- �) 0 ��� �n -� (� ا�;Y;�k -= ظ H و(�3د  �5 را(f�-=2%، وا
٣-  �K�Wوا�A;7ت ا�Zا� =- ���E �) 7ة -= ا��-= د�). 
�رة و�"أ ا�; �ك وا��زراء و�bEم ا:��� H2	��Z!7ون -٤Cم ���)�� ��" ا��b&ا� ��K
��"ا���  =2� H5�72m� "ت 

H5�	�

 � راH5�E ور H75ھAا���س و.  
�را�7��C ا�&D ھ� -= 	C -:قول مأثور  ��   )الشيخ الشعراوى (. ا:-�kد 
 � ا��3Zد H6 	5"أ �2

  
خامسا
ً

  القضاء: 
�ب، وا:!7ى (� ا�);�ل 	;�C ا�3 �� ا��C/2�، و�n/0 ھ��ك -&b;��ن�kاھ;� (� ا�"Eإ  Hn�&- إ�� �)�Wإ

  .723�ً ط�� ��7Oاءات ا���/�/2� وا7�Eام ا���/�ن  ا:���H2 و�n/0 ا�;&�n;�ت
سادسا
ً

  اجليش: 
  مب تفسر ؟ املصرى القديم مييل للسلم والمييل إىل احلرب كان - ١

72ا -= ا:-= وا�AT�7ار، وظ� (�7ة (5� .�E �E%�رة زرا
2� -�3�7ة، -�&U ا���2n ً
lZا�� =
�� � "ه -= ا�"ا!� و-� �nن 	 k' � &7ب إT د(�
� �"را 	 � 	�ًط ً. 

٢-  �	7b3
�E"ا (� ا�"ا	� �� (��7 - �(2O 7B- 7ف�� H�ً ً 
= ا:���H2 وا���.;�ً Y)ا"� 
، X2E !�ض فى عهد امللك بيىب األول  جيش نظامى منذ األسرة السادسة خاصةوظهرت بواكري  - ٣

 .، انتصر فيها على القبائل الىت تسكن فى فلسطني-�E �n7�2�2� (� ��ر	]U ا�s2k ا�;7Bى أول
�	=، وا� بعد طرد اهلكسوسظهر جيش مصر النظامى فى عصر الدولة احلديثة، - ٤b� 7 إ��B- 05k 

=	�b� 0
���Aوا��� ا �& A:�� �5ةk- (7ق �	7B- �	ر� .إ-7اط
�س، وا�7-�ح ، وا�"روع، :من األسلحة الىت استخدمها اجليش املصرى - ٥qZف، وا�� ا:��اس، وا�23

  . )KAح ا��A7Zن( وا�&7اب، وا��Kkت ا�&2�7� 
  أخالق اجليش املصرى

2�ش ا:
"اء  -�ا�n�5Oن ا�s2k ا�;7Bى 	���� �%7اوة (�  -١O  

�"-� 	�� D ا:-7 ���;"/22= أو ا�;�)�ت - ٢ =b032  و�� U��ًا�;"/�n �2ن 	���-� ��b �&%7، -"ر�n أن �

��) Un� A �) =bو� ،U�	7b3
 �) . 
  : األول عن تعامل اجليش مع املدنيني من األعداءقائد اجليش املصرى فى عهد بيىب" ونى"يعرب  - ٣

١. H5�- "E7 أO�(	 H�  
٢. �	 Hو�H5�- "Eل �5 أ�k�- =- �
�2k� ا�]  
٣. �! H5�- "Eأ ,!'	 Hو� ��	أى -"  
٤. }[��3�ل أH5�- "E -= أى 	 Hة و�"Eة وا��
 � 
."  
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  صفحات مضيئة من تاريخ اجليش املصرى
  :م. ق١٥٧١:  معركة التحرير -١

 7B- س�3b5ا� ��Eؤوا -��- �. ق١٧٣٠ا�Aم وأ B;ا� =q;�	 H ) ،Hا -���"ھ��ن ا�;7B	2=، وأھ�/	7
،H5� ر���E7ه واn 7ةP/ H527وا إ�P/ �� H5�- ا�  .و�H 	���و/

،�3�س � ;7B	2= ھ� ا�)�� ا�;7Bى �&0 ��2دة أ-7اء ط2b5ا� U -��- ء�A د�	ازد �k2�/7داد  و�AT
	b;�  أن أl;E ��د -�n7� ا��&7	7 و�7E H	�H5 ا�;3 ��� -= ا�;&�� ا��m.� وا��� 
7(0 �&7ب ا��&7	7

7;
  ها��)7	= -= 
  م. ق١٤٧٩: معركة جمدو

١-  �2A72ة -= `7ب آn اء�Oأ H%� ��Aوا �	ر�  7B- 0/�n �; \ إ-7اط
٢- l;�&� ���� �-"�

7ش ا� و X��Cا�K �Z E ا�/�n7ى، وB;ا� Hb&ا� � 
�ن O7[	 �2Aًد �"أ أ-7اء آ

�ر	� ���2دة أ-72Aَّ ،دش�� 
�رة ذ�\ 
 � ا�A�7ار ا:-= -٣�! X��Cا� l;�&� ورأى  B;ا� �-�
 � ا�&7ب ا�� H;B) �2A7ى (� آ

 0/�b) ) �n7�- و"k-( .ما النتائج املرتتبة على معركة جمدو ؟  
 وا�)2�7�  وا��� �nن -= أھE =2-'� �5k���/ H"ود -7B ا�);��2� �
� �2A7ى (� آB;ذ ا��Zا�� H2
  و�"

2� و6��(Y- �2 �  وإ/)�ء روا�� ��;�OاK�2Aد آ.  

سابعا
ً

  األسطول: 
١- H	"�7ى ا�B;7ف ا�

7B ا�"و�� ,�- �	7&�T �&7	�   ا:�Aط�2 ا��A7و أZ�A \ ;ا� �A" أر�;� (	"�ًا� ً

� k� �2�2�2) ا:رز إ�� �(!.  
    مب تفسر؟يعد عصر الدولة احلديثة هو العصر الذهىب للبحرية املصرية -٢

  ا�;]� 7Cb�  �Zة ���ء وا�A]"ام ا:�Aط�2 �
� �Eا�A � 
 =Z3ت ا��/�A7� ا�"و�� (� ���ء YA�  ا�&7 ا�;���A وا�&7 ا:E;7و�

  .و-7kى /75 ا���2
  وترجع أهم املعارك البحرية إىل امللك رمسيس الثالث فى عصر الدولة احلديثة، 

١- 0�A "�)  ،7&� ا�)7ق، وھ"دوا E"ود -7B -= ا�7 وا�&/ fEإ�� ا�� �A��ب ا�&7 ا�;���  
٢- H55Oا��ب ا� (���ل �Aأ 'O�)و H[W ل �&7ى��A'� X��Cا� l23-ر،�A�&7 ا�;�  

 ما النتائج املرتتبة على معركة رمسيس الثالث ضد شعوب البحر املتوسط ؟
� H�Eو H5-�5) ���"اط� ا�����H5 أ-�م �Aأ  
�  �A��ب ا�&7 ا�;��� 7�! =- 7B- ,�/و�,�\ أ  

 � ا�&"ود ا�);��2� �  وا���Aد ا�7�23ة �Kد.  

ثامنا
ً

  الشرطة: 
١-  �) s2kا� =
   مب تفسر ؟ 
7B ا�"و�� ا�&"	C�ظ75ت ا�)7ط� �2bnن -�3�� 

�ر ا:(7اد 
 � ا7�Eام A �� ا�"و��،Oم وإ�7ار ا:-= وإ�Pا�� �Z&� 
٢- �5Oع أ�  أيد صحة ذلك ؟ة ا�)7ط� و���

،�b ;7ط� ا�;���" وا�&7س ا��  (��5ك ا�)7ط� ا�;& 2� وا�]�.� وا��75	� و
  .أ(7اد ا�)��  و�nن ��O7ل ا�)7ط� -H5�/�b ا�]�.� �2= -٣

�اط�2= ا��;'/�P/ ��2-2� (� !"-� ا�)��، q2� -"/2�ا�)7ط� ھ; � �Zbو� �ZE � 
ا���Pم  وا:-= و�753 
�ر ا���م و� ��م �;��A"�52 ا� 
 UW7Z	 ت�Oن -= وا��ق ا�3/4ن وا���/�E 7ام�E2� واA�A:ا U��	7Eو  

  من كلمات احلكيم آنى
»\2 
�ر C	 U �k� Tو ،\� ��	". \
  ...ًا�], -= �7ط� ��ر
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 ٢٣ ة خاص با-موعات املدرسي

    

  الوحدة الثانية     

  

   احلياة االجتماعية -٤

  

�	�ى ا����� / �
�	��� ا����...  

�2 ���U 	;�2 إ�� ا���7ف وا����	Y- s اt!7	= -�, ا� &�Pت ا:و�� -١
�;�Oهللا ا�3/4ن ا D !ً  
٢-  H� ،� 2 � �	7(� ت�
�;k- �) ط����T2" واBا� � 
 H	"�7ى ا�k&7 ا�B7ى (� ا��B;7 (��ش ا���3� 

 "Eن وا�b- �) 
٣- U2) 7��Aادى، وا� ا:7A	� ؛ (�ادت ا�7وا�� و(� ا��7B ا�&7kى ا�&"	X /�ل ا�
٤-  �2
�;�OTا U���Eو U��Oأت ��&"د وا"� H2���:7ى وا�;"ن وا�ن ا��b� Y-و  

" ا���2 -٥�A2= و	7B;ا� Y2;O =2� وا��7ا�� �-�bة وا��"E�
 � �&�D2 ا�.  

أوال 
ً

   -: طبقات ا-تمع -:
ثاني
ً
  القوانني والعدالة االجتماعية: ا

�bE ��Aم 
7B ا�"و�� ا����A إ�� �&�D2 ا��"ا��  -١
،��( � �2
�;�OTا �
 �2;� ا�7Zد و7nا-�U؛ �,ا دةوإ

"2n'� � 
 =2B	7E ك�ھ,ه ا�;��/� (�  �nن ا�; 
  .�� H5��;2 إ�� ا��زراء

٢-  0�Wا/2= ا��� و��ر -&� -= أ�75 ا��E =2/ا�� "��ُ ُ
D2�&�� Tا H ح -= ظKZا� � 
 Y5� -� و�Oا��A�7ار و-

=2� �(Z� �-�3د و) =- =2Zظ�  .ا�;
  :من قوانني حور حمب 

١- U� م�� -= 	H P ا�2EKZ= و-� 	����- �
K� =- ا�%7ا�� �Zظ�- .  
٢- DE �) H7ا�kن ا��  .ا�)�� -���� ا�,	= 	��7(
  .-�Y ا��3�ة و7Cnة ا��;� 
 � ا:ر��ء -٣


2�، إT أن ا�;Y;�k ا�;7Bى �nن 	��/�ور`H وYW ا���ا/2= ا��� ھ" -١�;�OTا��"ا�� ا D2�&� 0 إ��)  �C-
�ذ -= -�ظ�Z ا�"و��Zوا�� �nت -= أ.&�ب ا�;7ا��;�k;2� ا���  

٢- i��B/ =2/ا��ة وا�;&3���k� 0/�b) �2/� ا����ا5O� ا��3Zد وا�7;� Y;�k;ء ا��;bE 
و�)��ر ا�;7B	2= ا��"-�ء �'ھ;2� ا��"ا�� أط ��ا  -٣


 � إE"ى آHAا H5�5�» 0
و���� ا��"ل » -�
�	7B;ا� Hn�&;ر ا���� .وا�B"ق، و�nن 

 

 � ا�3 �� ا�&�n;� وE"ھ� �� ��رك -٤ �;��� �2
�;�OTا��"ا�� ا D2�&� =b	 Hأ���ء ًو� 

�3
"ة اt!7	=، وA" اH5��O�2�E، وھ� -� 	3;� اtن �"ور ا�;Y;�k ا�;"/� - �) Y;�k;ا�
Y;�k;ت ا�Kb(- �5Oا�- �)  
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 ٢٤ ة خاص با-موعات املدرسي

ثالثا
ً

  مظاهر احلياة االجتماعية فى مصر القدمية: 
  : األسرة -١

 ،�A"�- ره ر��ط���
ً/7P �"-�ء ا�;7B	2= � �واج �� 	)��Z)  7 ا:7Aةً

 �52،  و� �واج ����2" -���رف ا�3/4ن ���7اE� وا�AT�7ار وا�5"وء،  

  من تقاليد الزواج عند املصرى القديم
  ا���3م 
�� �� ا��7وf2��b� =2A ا��واج �
�  H�T�  إ��-� اT�Z�ETت وا�
  ��"	H ا�5"ا	� � �7و2A= -= ا:��رب وا:."��ء  �

���2ت، (�bن ��b -�5;� دور ��b �723 ا:-�ر (�q3;ن ا�;�5م وا��Oا��و HA���	 73 و��" ا��واج	و ���5A.  
  :تربية األبناء -٢
ءھH ا:/)�� ا�;]� Z� و-��5 	)�رك ا:���ء آ�� �nًن �"-�ء ا�;7B	2= 	���ون 72Cnا �'وTدھ�n X2E Hن•

�
  .ا��را
•Y;�k;ت ا���   أيد صحة ذلك ؟ا�;7Bى  ا!� 0Z ط7	�� �2�7� ا:���ء ��!�Kف ط

2� ا��mBر ا�&7(� -= آ���H5 أو -=  �n/0 ا��2�7� ا:و�� 
= ط7	D ا:م،  X2E	�� H :األسر الفقرية Bا�
�m�(72، و�! �)7E ��  .5= ���;��ل 
 � أ	"ى ا:-�5تا��2�Zت (� ا�02، و�� �2= �"ر	

   :األسر الغنية والطبقة العليا
� 7O'�3� �2�m7 ا�A:0 ا/�n ،�إ�� ا�;"ارس ا������ � "و� H5����'� ن�C�  -��W7ت :طH5��Z، و	
� 7B��2/� إ�� ا�Eأ Hن أ���ءھ� A7	 ا�/�b) �2 ا�� ���ن،  ًأ-� أ���ء ا��
7Zأ���ء ا� Y- ا��7�2� �b ;ا�

 =5���� 0/�nزلو��;��� =; ��	.  
  : املرأة  -٣

،�Z �[;0 ا�;5= ا�Aق، و-�ر�و
; 0  ار��b- 0�Z/� ا�;7أة (� -7B ا��"	;�، و�;��72Cb��� 0 -= ا�&�
 ،�A�23���  

���n �2/0 ا:م - : دورھ� n'م -١q3- ����� D ��	 �- �n ن ا�;��ل�q(� �5ر و�2�7� أ�����mBا�.  
��0 ��%5= ا�&b ا�"ور ا��A�23 وا��7b3ى -٢��b ;ا� �C- H =5%�3�ت، و�nن �(�E  X�� �) دور

3�س و-= ھTcء وا�;��و-� ��&7	7 أرض -7B ا�7وح ا��ط�2�b57ى «  -= ا�� ��� «l;Eة أ"O 
U-وأ .» ��E ح�	إ«  

�دات !�.� (� 
���b;� 0��;� H/� ا�"ور ا�"	�� -٣ ���n =5%ھ��ت إ	�	l و�n/0 ا�;7B	� �C- ا�;�
  .(� ا�;���"

�اق، و-�ر0A ىا�"ور ا�B��Tد -٤A:0 إ�� اO7! 0 m����y ا���3ء (�  
; �2ت ا�Y2 وا�)7اء، وا

�ت��Bا� �;n ،ت�O�(� ا�;;� �bت ا�]�.�  �nن �DE =5 ا��; \ وا��7Bف -�C ا:`,	� وا�;�3
Y2 أو��� i�;���.  
�ظ� ھ�-� & - :-  

� �n/0 ��;� و�nن ��y ا��3�ة 	�7(= ا��7اءة وا��C- ����b -7	0 آ��ن ��0 إ!����ن ا��
،���nت�2  .n;� -�ر0A أ!7	�ت ا�;�2A�� وا���mء.  وأ.i ا��y -�5= ط
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رابعا
ً

  املسكن واألثاث: 
١- =
�ع -= ط;� �nن 	�� ا�;b3= (� -��ط�Z�7- D� ��2"ة �B;ا� = ا�2Z%�ن، و�n/0 -= ا���ب ا� 

  ًا���2 -] �ط� ����s وا�7-�د، 
٢- �-��4 7k&م ا�"[�Aاب ا�;��زل وأ وا�
;"��5 و(7ش أر�5W أ� 
٣- 0Z �!وا Y;�k;ت ا���  أيد صحة ذلك ؟ ا�;7Bى  ا�;7B- �) =n�3 ا��"	;� ��!��ف ط

�ن -= ط��D واE" و7kEة  :مساكن العامة) أ  (  b� X2E ��3ط0 ��� -= ا���ب ا� =، و�" �;�2ت ���/�n
  .����Z� �Bء، وأ�56�6 ��23 واE"ة

�ن أ�2E/� -= ط����n =2/0 أ3E=:مساكن الطبقة الوسطى) ب ( bو�� �
ً T�E وأ7Cn ا��3 ً ً.  

�ل ا�2%�ف، و��5 -]�زن : مساكن األغنياء) ج ( ��AT ؛��A7ات، و��5 .��� واk&72ة و-��"دة ا�n 0/�n
Kت � &2�ا/�ت، وE �5� �2&� 0/�n"	�� ��رع (�52 ا:��kر � Kmل�Aوإ.  

ز	��U ا��!�رف وا����ش ا�k;2 �، وا�;��
" -��"دة  �;Z��� �2]�-� وا�3�Tع و:القصر الفرعونى) د  ( 
  .وا����A" ا:��bل

خامسا
ً

  املالبس وأدوات الزينة: 
١- 7B- �) l�K;0 ا�Z �!"-�ء ��23� وا�2= ا�	7B;ا� l�K- 0/�n �!�� �;	"�ا�K ،Y;�k;ت ا���ف ط

�2  .�� " زى ا����ت ا:
 � -��5 و-Y ذ�\ (�" �n/0 ا����ت ا�)�
٢-  Y�.كو�وا:`��2ء �Y�B -= ا���bن ا�D2�7  ا�;7Bى ا��"	U3�K- H -= ا���bن، وl�K- 0/�n ا�; 

�ر	�، و�n/0 ��7ز ���,ھ� وا�Z%� وا:�kEر ا�7b	;� ا���
H أو -= ا�&7	7 ا�;�3�رد -=A.  
٣- �;n U3�K-3"ه وO �)�P/ �.�! �)�P���� H	"�7ى ا�B;ا� H" اھ��ل أو و��O7اء ا��A ��	ا ا���Eأ 

3�ا ا�]�ا�H وا����د وا:�Aور،  .وا
��0 ا�;7أة �;75Pھ� وO;���5 ا���3ء، ( 

سادسا
ً

  األلعاب الرتفيهية واالحتفاالت: 

 � ا�&�2ة، و/ik (� أن H	"�7ى ا�B;ا� ��ازن �2= ا��;� ا��kد، وا� 5� وا�;7ح، 7E �;nص أ�	  � 


  :U -��"دة -��5 -�	 �و���A �7(2 لKا�AT;��ع �;�ھ� ا�&�2ة دون إ7Aاف، -= !
  : رياضة الصيد -١
١- U�7Aأ �&�B- "2B � 7ج[	 H	"�7ى ا�B;ن ا��nً ر زھ7ة�%Eإ � 
 Uد��
 و-�U أدوا�U و	&7ص (� 

�ن&�B	 ك وا:-7اء�  .-�H5 ا�]"م ا� ���2� l	U���- �5� =، و�nن ا�; 

�-n   �) U n U,�\ ا�,ى 	�%�� &P� -;��� إن -= 	�;� �����5ر  T U n	��H* :من حكم املصرى القديم	
T U/�) �� وا� ��ت 	�-U ا� 5� "k	   

  :ً-�رس ا�;7Bى ا��"	72Cn Hا -= ا:���ب ا�7	�2W� -��5 :األلعاب الرياضية

وا�7bة وا�3�E� وا��"k	f، و-�HP ھ,ه   وE;� ا:6��ل وا���Z ا���	�ألعاب املصارعة والتحطيب،·
�2
�;O ا:���ب �.�! "
�ا�� Y%[ة، و��
 � ا�� ";���.  

U ألعاب تعتمد على احلظ والتفكري•(� ��  ) ا�)��5�-  )�/7 ���� Uوأ!7ى 
 � ر��� -��7� �)
  .(� ا�7	f ا�;7Bى ا�k23� ا�;�7و(� اtن
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 ٢٦ ة خاص با-موعات املدرسي

  :الغناء واملوسيقى -٢
�ن -١�ن ا��"-�ء 	&	7B;ن ا��n 0m و� ��2A��ن ا���mء وا�;�)  E7- ��2A�  � /�kW�، و��-�اا�;

0��	7 اTtت ا�;�2A�2�، وار���� ،H2/ء وا��7ا��m)�7 وا���� ��2A�  ا�;
�ل ، وا���د ، و-= اTtت ا�;�2A�2� ا�;�-�ر، -٢�ق ( وآ�� ا��72Z وا���ى ، وا�"(�ف ، وا��   )ا�

2�، و-��5 أ`�/ -٣�;O أو �	0 ا:`�/� إ-� (7د/�n)"ھ� ا��;�ل أ��6ء ا��;� (�ٍ�و�	ل، � ��)" ٍ�وأ`�/  ا�&�

  . ��)" (� ا�;���" وا���kزاتٍ�أ��6ء ر
� ا�&2�ا/�ت، وأ`�/
  :األعياد -٤

ا�"	�2�، و�n/0  ��"دت اT�Z�ETت وا:
�2د 
�" ا�;7B	2= ا��"-�ء، و-�HP ھ,ه ا:
�2د �" ظ75ت -Y ا�����"
  ....(7.� � �7وض ا��2C;� =- �2�Z، و��2�7، وإ/)�د، و-�2A��، ور�{، و`��ء 

  أھH ا:
�2د
��2�n �5�t" أوزور	l ورع  ً �n/0 ���م (� -]� f ا:���H2 ا�;7B	� و���م (� ا�;���" اT�Z�E:أعياد دينية

  .وآ-�ن

2" ا�2Z%�ن، و
2" ا�,ر، و
2" ا�&�Bد:أعياد قومية �5�- .  

�ن
7Z��� �.�! �2د

 � ا��7ش: أ UA� O "2
  .K2- "2�nده و
ًا�;7Bى -��7Bا -= U�K;E !�رج  ��م -�ا�n ا��7B واT�Z�ETت ���دة ا�X2E s2k �:احتفاالت اجليش

  ا�Kد
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 ٢٧ ة خاص با-موعات املدرسي

  

  الوحدة الثانية     

  

   احلياة الدينية-٥       

  
  


�	�ى ا����� / �
�	��� ا����...  
١-  H2������� Ub3;و� U�	"��  نtا ��Eو  j	7 ا���رk) ,�- �2
7ف وط��� ا�&ُ0&  ا�"	�2� �� وأ.

�رBب -�, أ�"م ا���  .Z� �;�2ه 
= `72ه -= ا�)�
٢- U/'� ل ھ72ودوت�C-ن أ�(�25 ��� /��7ف ا�&�2ة ا�"	�2� 
�" ا�;7Bى » أ��� ا:-H « :�,ا و.UZ ا�;cر!

�	7B;/� ا��	ا�" }��B[� أ"  ا��"	;� ا��"	H و��

أوال
ً

  :تعدد املعبودات: 
�ن ا��"-�ء ا�����bت  -١	7B;ا� "
��2   مب تفسر؟ ا�&2�، و��ى ا��

 إما خوفا
ً

�دA:وا i2A�;ا�� �C- �5�-  ;7، أو لفائدة ترجى منها�وا� l;(ا� �C- أو إعجابا بها
ً

 �C- 
�ر&�E ھ��;A7ة و� ا�

٢-  �C;� �5/ر أ��
�دات �,ا��5، وإ/;� 
 � ا" ا�;7Bى ا��"	H ھ,ه ا�;��	 H2�  و�Wزا أر�ًر-
�2Z! ى�
 � ا:ر �� s2�� Tض 

�دات -& 2� -٣�- =2
��دات ا�;7B	� ا��"	;� إ�� /�دات 
�-�  و	;� =b�H23 ا�;�  .و-�

ثانيا
ً

  :اإلميان بالبعث واخللود: 
7وا ا�;�ت /�5	�•�
�ن �] �د ا�7وح وا��X، وا	7B;�2ة !��"ة  آ-= ا�E � E7- �	و�"ا ،���c- � E7-

�2E �) 72ةأ!7ى إ�� ا�3k"؛ �2&�2 إ�� ا:�"، ���د (�52 ا�7وح -7ةn 76أ U� ن�n2=،  و	7B;ا�  
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ثالثا
ً

  اإلميان باحلساب بعد املوت: 
١- ����2A U/أ H	"�7ى ا�B;ا� "��
إ�� 
��H آ!7  ا

U2) X�2Aو U��)و "��ُ  "	"O =-  
�ن  وھ��ك 	�f ا�;��(� أ-�م -٢b� �25إ� �;b&-

Hb&5;��5 ا�-  =- �;b&;ا� �q2ن ھ�bو�� ،U2 

٤٢ � C;	 �2W��ً7B- H2ن أ���. 

٣-  �q2و��], ھ ،l	أوزور ����د ا�;�- �5A7أ�	و
�;b&;ا�  ����(� - � �زن ا��� �Zn U� �/�5�ً -�2ا

 ا��"ا�� ا�7	Zb� �(� ر-�
أن .��E ا�� � �7	��b � U3Z/ H 32) 7= ا�;7�Zس  (�ن رZn 0&O� ا�� � 
= ر-� ا��"ا�� (5,ا 	��� -٤

Y��2� �ر-� ا��"ا� �Zn 0&O3"ه، أ-� إذا رOU��2E �) �
�دT ط2 �Oن ر�n �)�ً (�ن ھ,ا 	��� أن ا�;� ً 
��k2"!� ا�).  

رابعا
ً

  السمو إىل التوحيد: 
  :العبادة اآلتونية

وT -&� » آ��ن «ً	�"ه ا���س O;��2، وھ�  /�دى ا�; \ أ-�&��� ا�7ا�Y �'ن اU�4 ا��اE" ا�,ى 	�k أن -١
�;� �5�tن،  ���"د ا�  (H52 آ-

6�ر�U ا�"	�2�؛ (72m اU;A -= أ-�&��� ا�7ا�Y إ�� إ!����ن   �U وأn;� ا�; \ًو��O �7ص ا�);l ر-�ا -٢
�ن ( أى�t } [;ن (�.  )ا��ً �2��E ��2"ا 
=  )�� ا��;�ر/� ( و/�� ا���.;� -= ط2� إ�� أ!���2 ً

U2Wر��-. 
�ة إ!����ن �5n� آ-�ن، و��y ر�Oل ا�"و�� - ٣
                               مب تفسر؟ 
�رض د

H5/: UE�k/ ���E �) H5ھ�Oو H5/�� A Hھ"�Z2A U/ا أ�                                                                أ	��
 ما النتائج املرتتبة على معارضة كهنة االله امون الخناتون ؟ 

 ا�B"ام -��b)  H5ن -٤
٥-  د�m(/�) K ا�; \ ا�)�ب 
= -�"رات ا�
��U و-�ا5O�  وأھ;� -٦
�ن ا�A�23� وا�&7ب؛ ��)7 دq�  U-�B! 
٧- �) �	7B;ا� �	ر��ر	� إ�� ا��0W7��) \bZ ا4-7اطA. 
٨- 	��ة إ!����ن ط

�دة آ��ن  ً، و�"أت �3�� �"ر	H�Kً�2k �"م د � 
و��م أ/�Bر �5n� آ-�ن ����%�ء 

�ا -���"ه و
�.;�U أ!���2�ن;�E�2��5 و/ً.  
3�ة إخناتون رغم صدق نواياه؟انهارت دعو مب تفسر؟ � :  

١ . �;b&رج وا�"���� l2ة، و���ة ����
  .-&�و�� أ/�Bر ا�; \ (7ض ا�"
�رة -%�دة �0% ��5 
 � -,ھ� إ!����ن، وأ
�دوا ا:-�ر إ�� �5�72A ا:و�� . ٢C� ن�  .��2م �5n� آ-

  :أثر الدين فى أخالق املصريني القدماء 
١- 5n7� 2� ا����	ا�" H20 ا�����/�nر��A0 د/�n �;n �-:72 ا;W ���C;� ;�؛	"�7 ا�B- ء�;bE ��� �  ت��Kا��

�2
�;�OTا2/�3/4� وا .  
�ا إ�� ا��& � -٢

 � ا�Z%2 � و/, ا�7ذ	 � و�" y&� H2���� ت ا�&;2"ة وھ��ZB���  
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  الوحدة الثانية     

  

  لثقافية والفكرية  احلياة ا-٦  

  

�	�ى ا�����   / �
�	��� ا����...  


�، �nن ��5 -١"&�/U و����� � "/� ا�&7B- �2 إ-�b/�ت ط2�2� وط���ت �)7	� -A 72 (�  وھ� هللاn 76أ
  ��"-�� ا�&%�رى (� ا�;�kل ا�C��(� وا�7bZى

٢- �) 7B- أ���ء u�) U7ت ط����k)و   �;� Hا ا������ن وا��;�رة وأذھ �Zا (� ا��
ا�� �م ا�;]� Z�، وأ�"
�ه -= 
��ء (7bى وأد�-"��.  

أوال
ً

  الكتابة املصرية القدمية: 
U-"�� �2k3� 7ات واھ�"ى إ��A:7 اB
 �� ����bإ�� ا!�7اع ا� H	"�7ى ا�B;ا� �.�� 

�5��k5� 0�	�  . ا�)7ى (� �n ا�;T�kت، و�nن 	�m� H b� واE"ة، وإن �
�:  ) اخلط املقدس ( الكتابة اهلريوغليفية -١P� ر�B" -= ا�	ا��" =- ����bن ا��b���2�2و����nت 2E�  اھ7 ط

0-"[�A"ھ� وا	7	ا�;��/� ا���  =
 �5�K! =- H	"�7ى ا�B;7 ا�
 � O"ران  ��2 s�2� (� ا��Z2 `ا�725و
�ص ا�"	�2�B�2 ا��k37 و����ا�;���" وا�;.  

�ع -�3 -= ا����b� ا�725و` 2Z2� ا��"
�5: )خط رجال الدين ( الكتابة اهلرياطيقية  -٢/ ��5� �3�   ھbا�
�) �
ا����b� وا��"و	= و/)7 ا�;��رف  .���� /�s ورHA ا�&7وف وا�7-�ز ا�725و` 2Z2�؛ و���(72 ا�73


 � أوراق  وا�� �م ��7	�� 5A �، وا�A]"-0 ا����b� ا�725اط2�2� (� D��6��ص ا:د�2� و�"و	= ا�Bا��
  .ا�7دى و��Y ا�])�

(� ا��7B   (� ا����b� )ا���-2� (]"ام ا� m� ا�"ارO�  وھ� ا�A: )الكتابة الشعبية ( الكتابة الدميوطيقية  -٣
7Bال ا����ا�E ا�&�2ة ا�2�-2�، وا�A;7 ا�A]"ا-�5 ط/ �)�n =	وا�7و-�/� ا�;�'!7 ��"و �/�/�  .ا�2

��� K(� ا��7ن ا��C/� ا�;2 ا�A]"-0 ��" ا/�)�ر ا�;7B- �) �2&23: الكتابة القبطية-٤�b- دى، وھ�
  .7E �5وف -= ا�"	;�ط2�2�ً-%�(� إ�2 �&7وف إ`7	�2�

  :أدوات الكتابة
١-  ����b � 7 وا�;�"ن وا�]�ف؛k&ا� H	"�7ى ا�B;م ا�"[�Aا  
٢- H6 7&� �52 
 ��b2� 7دى�د )-"اد( ا��A;� �7اطl2 -= ورق ا�A7 -�3]"-� � ;� -=   أ;Eًأو أ ً

�ص ا�
7  �&��ىا���b �;���ھ� ا�&��� وإ/;� 
f��Z� 0)7 ا�7دى ا���   و�H ��7ف -7B ا��"	;� -٣B- إ/��ج � 


 .ا�&%�رى
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ثانيا
ً

  مراكز العلم فى مصر القدمية: 
  أهمية العلم والبحث العلمى

١- �2��
�ن ا��"-�ء ا�� H وا�� ;�ء -���� 	7B;دلل على صحة ذلك ؟ أ/�ل ا�   
�  �)�n ��(ت ا����ه أE" �2= ط �	 T H7 ا����	"�ن ��nو 
�  2Z�� 0/�b) �.�! � -��- U -��� �0 ا�"و�/�nو=- U ا�%7ا�� 
� �/�O =- 72اn �-7ا�Eا �� 	 H �;ن ا��nو ،ً ً Y;�k;2� (� ا���
 �/�b- إ�� �B2� "5�k	 وا����� ،U�Kط 

U; �- �C-.  
ا�;7Bى ا��"	Uk��) H2 ����� H إ�� -7ا�n ا�� H  و��" .��E ا!�7اع ا�7B- �) ����b ا��"	;�، اھ�;�م -٢

�Z �[;-��5 ا� ���2 � .  
  مراكز العلم

  :دارسامل - ١
ا�;�]BB� (� ا�� �م ا�;]� A"�5��n �Z� وا���  ظ75ت (� أوا!7 ا�"و�� ا��"	;� ��y ا�;"ارس -١

  .��� H2 ا�"	= (� ا�;���" و-"ارس 
7b3	� & -�� ���s2k و-"ارس
  .�n/0 �"رس (�52 ا� m� وا���ر	j وا�7mkا(�2 وأ.�ل ا�&�3ب وا�A"�5� وا:دب -٢

  : مراكز البحث العلمى- ٢

 ;� (� ا���ر	j !�.� (� -T�kت ا�"	= )أون ( ھH ھ,ه ا�;7ا�O �n-�� ُ��" أ �n7- وھ� أول   �A"�5وا�

وا�b) ��Aن 	Z" إ��52  وا��� وا�Z \، وھ� ا��� و0�W ا����	H ا�);�3 ا�,ى 	�;� �U ا����H، و��5 �75ة
 �52 
 D �	 ن�nو ،Hأ/&�ء ا���� Y2;O =- H ت ا�&�2ة «ط�ب ا����5 ا�Z%� (� ا�&�Zظ 
 � إ�2 و	��د» �2
�2/�
7Z7ات ا�A:ت ا�	�5/ �) �	�  .ا� m� ا�;7B	� وا�5

�ت-٣�b;ا� :  
�رB�ت (� ا���b;7 وا/�)7ت ا�B;� ز ا�&%�رى�k/4ى ا�وا�;���"  �%f��Z� H ا�7دى ا��� �&

" ا�23-7�م�- ��b- ت��b;75 ھ,ه ا��  .وا�;�3Acت ا��� 2;2� وأ
ثالثا
ً

  :األدب: 
ً -7آة �&�2ة ا�)��ب، و��72ا .�د�� 
= أ(�bرھ�، و��" �7ك ا�;7Bى ا��"	H �7ا�6ُ	�" ا:دب ً ً  �;2P
ًأد��2  ً

 =- 7Cn'� ��	7`4ا:دب ا U� ا��A "7 ���ة ا:ھ7ام و�B
  .ً �7/�٢٥	YO7 إ�� 
  :األدب الديىن - ١

�دات وا��X وا�] �د وا�&�3ب وأ-
�ت ا�]�.� ���;��W��ر اt!7ة	���ول ا:دب ا�"	�� ا�;  "2�وا:/�
l	وأوزور l	�	إ �B� �C- �2�	"ط72 ا��A:... وا��	ا /��7ف /;�ذج -= ا:دب ا�"�����:  


� -= ا����و	, وا�)���7 ا�"	�H� �2 �"و	��5 
 �:نصوص األهرام  ��;k- =
ا:ھ7ام (�   
�رة 

7B ا�"و�� ا��"	;�.  

ا�])2� وا/�)7ت (� أوا�� ا�"و��  0 وھ� ����nت د	�2� �"ون 
 � ا���ا�2:نصوص التوابيت  �
��A� .ا�


� -= ا����و	, وا:د
2� ا�"	�2� : كتاب املوتى ��;k- ون  وھ�"�
. (� ا�����ت 
 � أوراق ا�7دى؛ ���Y- YW ا�;��(� (� ا�Zb= أو

�C	"&7 ا�"و�� ا�B
 .وظ75ت (� 
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  :أدب القصة والرواية - ٢
•�2�E �BB� �;	"�7 ا�B- �) �B�0 أھ"ا(�5، ً�%;= أدب ا�
�  2� و!7ا(2� ��

  �B� ا:!�	= و�B� ا�;Kح ا����U ومن القصص اخليالية �

�ھ� و�B� ا��7وى ا�i2BZومن القصص احلقيقية ��A �B� .  

�  �2 2C;� �-7 أول دراB- �) 7(� ا�"را-� وظ75ت�- �) D	7`4د اK� 7B- 0�A "و�
  .م. ق٣٤٠٠
�م 

  : أدب احلكمة والنصيحة- ٣

2� -= اث ا�7و�E وا�����2"	���ول /�� ا��7 -١�;�OT2� واB[(ا�&�2ة ا� "
ل �2OK إ�� �2O -= ! و��ا

Hb&وا� �	�.�  وا��i��B  ا�
   و-= أھbE H;�ء -7B ا��"	;� -٢

  ا�&H2b ���ح ��E (� ا�"و�� ا��"	;� �
� �C	"&7 ا�"و�� ا�B
  وا�&H2b آ/� (� 

  :األدب السياسي - ٤
  �A وأ
;�ل ا�; \و	���ول آراء ا:د��ء (� ا��YW ا��23 -١

�ر ا���ة وا���n 7Bن ا�; \ �B
 �Z) 7 -= ا�)�7اء وا:د��ء	"�ح و�"- YW�-  
� Hا:د��ء دورھ �Zm	 T �W�Zوا� H Pر ا��B
�ا5O� � \ ا�;H��P /�.&2= � ; \ ��رة  و(� - �)

  و-UZ�W =2;O�5 واU�/�b�A ��رة أ!7ى

رابعا
ً

  العلوم: 
١- �nم، و��ن ا��"-�ء (� ا�� 	7B;ا� u/-� ���� H5-�;ن وراء اھ��bف ا��(�nا �) H5��ا��� ��-0 /0 ر`

 ��7k7ة وا��  �ET أھH ا�� �م -= !�ل ا�)�b ا�����. 
 � أ�Aس ا�]
  
  
  
  
  
  

  

  :احلساب علم - ١
١- U-�;ھ�T ��)دا U��O�2�Eوا H	"�7ى ا�B;�2� ا��ن ا��"-�ء أ.�  �nً/0 ط	7B;�3ب (�7ف ا�&���

�ا(��A]"- ا�&�3ب و��ا
"ه، .�3�ر ا���د	�،  �ا ا�Y;k وا��7ح وا�%7ب وا��3;�، و�bإ�� -�7(� ا�

�ا 
 H ا�;E�3� و�"روھ�)7
   باحلساب؟ املصرى القديم بعلم  اهتماممب تفسر ، ���,راع و
  .��2س (2%�ن ا���2 �
  .��"	7 ا�%7ا�� وا�;��-Kت ا���kر	� �
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�د �3Eب ��k2= وا�Zظ��اHA ا��را
� و��2k3 روا�� ا�;-.  
  

  :ندسة اهل- ٢
�م ا�2A"�5� إ�� ذرو��5 (� 
7B ���ة ا:ھ7ام -١ ���� =2	7B;و. 0 -�7(� ا�  

  ماذا حيدث لو مل يعرف املصري القديم القواعد والنظريات اهلندسية ؟ 
 - �)7�- T��ا ��2Z, ا�;)7و
�ت �
���A2�؛ �;� اA"�5ت ا��	7Pوا�� "
7ى -�C ���ء  ا���اbا���-� ا�

�ا-Y و7ZE ا��7عا�;���7 وا�;���" واB� و�]��2 ا�;"ن.  

  : الفلك- ٣
7 ا:76 (� ���ر -١n"-�ء أ�2= ا�	7B;�2ة ا�&� U/= وا��7ا	ن � "�n  ،\ Zا�  
٢-  ��5n ن�nو» l2�����ا إ��  أول -= اھ�;�ا �"راU�A،» ھ 2 .�و�

�ا)7
�ا�n وbم وا��kا�� Yا��- =- 72Cbا�);�3 -�7(� ا� H	�  .ا���
� E7 وb) :�� ظ�ھ7ة�/�Cا� l23-ا�; \ ر UOو � 
 l;(ا� "-�.   

  :الطب والتحنيط- ٤
  التحنيط  الطب

�ا �7وط�  -١�Wه وو�Aن ا��� و-�ر�	7B;7ف ا�
ً
U3	2= ��"ر�&� ; �  

!�.� ��Kج ا�;�W7 و.7ف   و�n/0 ھ��ك -�2Z(�3ت -٢
  ا:دو	�

٣- }B[ا ا���)7
(� ا��� (�bن ھ��ك أط�ء � 7kاE�   و
�ا (�52 وا:��Aن
  وا��2�ن وا���3ء  �7

� «و  »إ	;&��� «و-= أ�75 ا:ط�ء  -٤��E =� ���  ».إ-�&
�ن -= �7وط ا��&�ق ا�����b	 ا��� أن �A72: �;"رCn 
�;2bE  ��2-2;�  أE0  ر;Bًا� ًً .  

ُ	�" ا��&��2 -= أ�7ز ا��K-�ت  -١

 � ط7	D ا�&%�رة  �	7B;ا�


 � ��"م ا���  K2;�، ود�	"�ًا�
،i	7(وا��  

٢-�
�m  �" وا�	 U/أ ��
ا�7Zا
 =- U�CO �	�;&� 02;�2 ا��&�

�n � &ر  ا���Cا�7وح -= ا�� =b;��
X�
; 2� ا� H��� 3"؛kا� � 
.  

  
  :الكيمياء

�Z �[;2;2��2� ا�bت ا��
��Bا (� ا��m�ن ا��"-�ء (� ��"م ا�2b;�2ء و/	7B;ا� Hھ�A 2;�2ءbا-�ت ا�"[�Aا   

; 2� ا��&��2 إ
"اد ا�;�اد ا��� �"!� نا�;��د .��
� ا���Oج وا�7و/� و2n;�2ء � �).  
  وا:دو	� .��
� ا�����72 �
  .وأدوات ا��k;�2 وا����ر .��
� ا:.�غ وا:��ان �

خامسا العمارة
ً

:  
١- �	7(و��;�2 ����3ط� وا�%]�-�،  ، ��7 ا��;�رة 
= 6��(� ا:-� و
= إ-�b/�5��2 ا�B��Tد	� وا�

 �;Pوا��  
٢- "�
72ا و�nن � ��2"ة ا�"	�2� b726ھ� ا�'� H	"�7ى ا�B;� أيد صحة ؟ 
�  "2(	 U �O ت��رھ� -�) ���c	U/�; ���&�2ة ��" ا�;�
�� = -U�n�3 -= ا��2= وا���ب ا� 
�دات وا�;���7 
 �  ��2;� ا�A]"م ��رھ� �2�ت ا�;��
أ/�5 �2�ت � ;��� ��E  ا�&7k (� ���ء ا�;���" ��

X�  ...ا�
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 ٣٣ ة خاص با-موعات املدرسي

  أنواع العمارة
  :املدن - ١


 � أ�Aس ط�����H3 ا� - ١ �2�bA �2ءEإ�� أ ��	ايد صحة ذلك ؟ ;"  
� �;[) �C��6و ��A��ر ر�Oل ا�"و��  (��5ك أ�2Eء (�72ة و-�b� 
�ار
2W �5�� أ-� أ�2Eء ا���� ا����2� (�5 ��وا�A� �&�2 ��5   و�2�ت ا�Z�7اء -�K.��، و

Dا�"Eت !%7اء و�E�3-. 
٢- B� =- �2�	"وا� �	ا4دار �nا�;7ا ��	";��� "O� .7 ا�&�Hn وا�;���" وا�;�)�ت ا���-�و�
�ن وا���ع -٣B&و��5 ا� ،=�ر -= ا���ب ا� A �5� �2&	 دا�7ة �b� � 
ا�&2�7� ا���  وا�;"	�� �]�� 

�  .�&;�52، و-= أ�75 ا�;"ن -"	�� ا!���2�ن و-�f وط2
  : املقابر - ٢

  
   دلل على صحة ذلك ؟ تطورت مقابر املصريني القدماء عرب الزمن

  
  .ا�7-�ل ��CO �52) YW� ا�;02 (� حفرة -١
ا���ب   ��02 `7(� أو أ7Cn � "(= -=صاطبم -٢

��B- �5��) =  .ا� 

� -= ا�;�Bط� �nاهلرم املدرج -٣�;k-   �5�-

و-;7ات  ًأ.kE 7m;� -;� �&��5، و��5 `7ف
�C- \ ;أدوات وأ�6ث ا� H%72ة و�Cn  ا�75م

7Aا�;"رج � ; \ زو.  
 �ھ� وھ� أH[W -���7 ��:األهرام الكاملة -٤

�ك، وأ�75ھ� أھ7ا-�ت ا��2kة ; � ��
 ا�7Zا
�)�7ھ� ھ7م ا�; \ !n6� `7ب ا���2، وأKCا�.  

7[Bا� �) ���&�- 7���- : 7B
 7���- �) �C;��
7B�:ك `7ب ا�  .ا�"و�� ا�&"	C� (� وادى ا�; 

  ؟ سباب اهتمام املصريني مبقابر امللوك وحتصينهامب تفسر
  .(� ا�&�2ة ا:!7ى 7ط ��X ا�)��ا�;�ت � ا�&�Zظ 
 � CO� ا�; \ ��" -١
٢- 7P/ �) \ ;"س :ن ا��ا�)�� ا�;.  
�د ا�& � -٣Oو X2E ص�B �5�2 -= ا�-'�� XCO �/�O �2� إ��;C�2ء ا��ا�; �ك 	 �-�5  وا�,ھ� وا:

��2BE 7���-  
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 ٣٤ ة خاص با-موعات املدرسي

  أرقام حول اهلرم األكرب
١-  �E�3- � 

U ا:. � ���١٣ ا�75م �Zن ار��n7ا١٤٦ً ("ا/�، و�- ً 	7��ً �3� U
�Zار� i�، وأ.

�ا-� ا���7	� 
١٣٨ �ً -�7ا ��7	 ً  
� وا7m�Aق -٢	7�� �-�
 fأ� ���- U���� �) �;
ً���ؤه 
)7ون 
�-� و ً.  

  .ل األرقام الىت أمامك تثار آراء حول بناء اهلرم األكرب تعالوا نتعرف هذه اآلراءالمن خ
�دا -= ا�)�� (�bن:الرأى األولً أن ا�; \ �nن إ��5 -� ً�;
ا���س (� ���ء ا:ھ7ام �U��� ��7 ا�; \   

  .ا:!7ى ورH5�Z�� H5� �;E (� ا�&�2ة
i ا�&��ل  أن ���ء ا�75م �nن �;�3
"ة ا�;��� 2= 
= ا��;�:الرأى الثانىB� �-"�
5�ر ا�2Z%�ن � �)

ًا:ھ7ام 
;� إ/ U/: �2/�3	H5� =;% ا����م وا�)7اب -��mة ���;�2ه (�bن �)22" ً.  

;� -= أ
;�ل ا�3]7ة وأن:ثالثالرأى ال 7n:ن د-�ء ا�)�� (�   أن ���ء ا�75م ا��ا 	���3(/�n م�b&ا�

�5�- "2Z�3	 T �2ء��2 أA �5� ھ���2� U3Z/ Hn�&ا� � 
  ا���س �� �n/0 ا���Z"ة ���د 
  

  :املعابد

2= -= ا�;���" ��ن ا��"-�ء /	7B;2" ا�� :،�	����k5� ا�;���" ا��tو-���" ا.  

  
  
  
  
  
  
  
  

   :معابد اآلهلة. ب   :املعابد اجلنائزية. أ
�ن، -١
7Z�5�، وأھ� ا�b��� �.�! ھ�  
و�nن ھ,ا ا���ع -= ا�;���" 	��م (U2 ط��س  -٢

�ن
7Zا� � 
و���م ��5 ا�)���7  ا���kزة 
�ات B2� وا��	2" ا�"�  وا:/�

 ٣-  j	ار�
 � ھ,ا ا���ع -= ا�;���" � ��b	 X2E
�ن وأ. U و/)
7Z7ة ا�Aأ U�' H�5� =b� Hو�

Uزا��k/��  
  : و-= أ�75ھ�-٤

�  �/�Cا� ��E���- "�-  
3�ت ���"	7 ا�&7ى  �(�E "  و-�
� "�- �/�Cا� l23-م ا�,ى ���ه ر� ا�23-7

7B�:7ب ا`.  

0 ��� �'-7 -= ا�; \ -١/�n 
�د، وا�,ى  و���م (�52 -٢�; � �2-� ا����س ا�2


= ا�; \،  ���2/ H2Pھ= ا���bم ��5 ا���	
2و�nن 	)�7كn د"
7 -= ا���س (� ���ء  
�5�tا "���- 

٣-  � 
���ء ھ,ا و
�دة 	7bم ا�;�5"س ا�;)7ف 
 ا���ع -= ا�;���"

 : و-= أ�75ھ� -٤
�  ،\/7bا� "���- 
� ،7B�:ا "�- 
� �" إد(�- 
"ى ��-l" ھ2�- ،�;A أ�� .  
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 ٣٥ ة خاص با-موعات املدرسي

  
سادسا
ً

  الفنون: 
  بعدة عوامل ناقش ؟ تأثر الفن املصرى القديم  -١

� 76���-�ت ا��;��	7B;ا� �q2  
  ا�;7Bى ا�;7ھf ا�&l وا�3/4ن �
� �2
�;�OT2� واA�23اث ا�"E:ر ا�  و��
�ر �Bال ا���
 U2 ا�����" ا�"	�2� �2�دا ا���م ��5 ط 0W7) �;nً �2/�
7Zا� .  

� 	�- H	"�7ى ا�B;ا� =Zا� � C-و-= أ:  

  : النحت- ١
   .وا���ج�nن /&0 ا��;��26 -= ا��2= وا���Pم  -:فى عصور ما قبل التاريخ  -١

    ازدھ7ت .��
� ا��;��26 -= ا��&�س -  :ومع عصر األسرات -٢

  ا�&7k	� �7ع ا���Zن ا�;7Bى (� /&0 ا��;��26 -: ومع أواخر العصر العتيق -٣
  

  و�;�Cل أ�� ا�5�ل   �;�Cل ا�; \ !7Zعومن أشهر متاثيل الدولة القدمية �

 .ا��C;� X��Cل �&�;l  ومن متاثيل الدولة احلديثة �
  

  :م والنقشالرس

7B ا�"و�� ا��"	;� و� u ا�,روة -١ �) HA7ظ75 ا�  �)

 ،�C	"&5" ا�"و�� ا�
  
٢- Hb&7 ا��- �  و-�n7 ا�4"اع ا���Z و�n/0 ط2

وا���Z/2=  (�" ازدE;0 ����;�ل ا�;75ة أيد صحة ذلك ؟ 
�5�- ��7mا� �/�kا� �).  


 � O"ران ا�;���" أو -٣ s�وا�� HA7ا� H�	 ن�nر و� ا��
٤- - HP
7ة و-= أ�- �) "Oو �- HA7ھ7 ا��P  j�
�ت �


�م  �5)�(�nا H� ن وا����  . م١٩٢٢آ-

  )فن الكاريكاتري ( الرسوم اهلزلية
١- =) �)7�- �) �	7(�7B- 0 ا�&%�رات ا�A  72��b	ر�bا�  
٢- 7B
�م ا�2��5� (� A7وظ75ت ھ,ه ا� �C	"&ا�"و�� ا� 
٣- YW�
= ا� 72
� وا��A�23   و�nن ھ"(�5 ا����;�OTا


� -= ا:وز  -�C رHA ھ��� 	;��C "و���;k- د��	 ���.  
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 ٣٦ ة خاص با-موعات املدرسي

  

  الوحدة الثانية       
 

 

 

  

  التواصل احلضارى مع افريقيا -٧

  
  


�	�ى ا����� / �
�	��� ا����...  
  

١. s�� Hو� ،j	7 ا���رk) ,�- �5/72اk� 7B- 0�
= E%�رات ا����H ا��"	�n �� ،H/0  ار� ���
 �)
���C;�  � =2� �.�  \ ا�&%�رات ھ;�ة ا�

  ..2A�2A� و6��(2� وا���Bد	� ود	�2� و`72ھ� �76c و��'76 ��5، وار����K�� �5�- 0ت وأ!,ت .٢
  .أ!7ى أ5A;0 (� ���ء ا�&%�رة ا�b) �2/�3/4ن -= 6;�ر ھ,ا ا���ا.� ��2م E%�رات .٣
72 (� ��UO إ(7	��2 ا�&%�رى، X2E -5"وا وn 7B- 0/�n)�� وE%�رة ��5 ا:76 .٤bا:رض  ا�

)�(��H5 ا�&7	�ا4n ت�n7&� �2�	7دا!� ( ��E�2 و�	7ق إ(7� �Eا�3� �	7د Kا���رة (� � وا�
 0/��-�ل«ا�&)� و��د �B�2  ا���Eً «.. 

 

  حنو قارة إفريقيا   التواصل احلضارىمعابر
� 	 �;2) �C;��:  

�ان، :نهر النيل . ١Aأ ��	را �;"�- � Z37 ا�B- =- أ"�ا�� ا�);� ً	�2� 4(7	��2 و	��E 7;�3 ُوا��� ��" ا�
�;�ل ا�3�دان ا��k"ل �) Yوا�7ا� X��Cا�.  

2�ط و	;7 ����ا�Eت ا�]�رO�:درب األربعني . ٢Aأ -= أ"  .و	;�" 7n ��Eد(�ن ودار(�ر  	

ً(� -7B -�را ��E�3 ا�&7 ا:K� ��E 7;Eد   	"أ -= ود	�ن ا�B&7اء ا�)2�7�:ساحل البحر األمحر . ٣
0/�� �(�;�ل ا�3�دان ( ھ�;�م ا�;7B	2= �;���� ا����� �"أ ا .وا�&(   

أوال
ً

  : التواصل احلضارى بني مصر ومشال السودان: 
��2� ( ًوا��� �O 0/�nءا -= ا�&"ود �k-�, ) ا� �	7B;ال ا���Tر و�Bوذ�\  (�5 ��7ف �;�ذا؟... أ�"م ا��

=- �2���k7 ا�B- ود"E =2-'� 7ضm� K
�ب ا�;���� ��ت ��kر	� -Y`�رات ا�"و ا�;�EK��، وإ��-� ��.  
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 ٣٧ ة خاص با-موعات املدرسي

  ... بني مصر ومشال السودانمالمح التواصل احلضارى
التواصل السياسى 

  :واحلربى
التواصل 
  :االقتصادى

التواصل 
  :الثقافى والفىن

  :التواصل االجتماعى والديىن

�ن  -١	7B;م ا���
ا��"-�ء ����"	" -= 

ا��7b3	�  تKا�&;
إ�� �;�ل ا�3�دان؛ 
��'-2= ا�&"ود، 

-=  أ/)'وا ا��"	"و
�ن B&ع وا���ا�

 ا�&2�7�
 n,�\ ��م  -٢

�7Aت ا:ول�A \ ;ا� 
 ��� ( ���H23 ا��

 إ��  )�;�ل ا�3�دان
 U2�أ���H2 إدار	� 

H23�����  7ىB;ا�
���W4(� إ�� ��22= 

�52 
 Hn�E 
 و�nن ھ��ك  -٣

-= ا�����  أ(7اد
 s2k��� ن� ;�	
 �b ;- �) 7ىB;ا�

� .ط2
٤-   D أط

�ن ا��"-�ء 	�B;ا�

 � �bAن -���� 

���2� «اHA  ا���A�� «
 H5Wا أر�;Aو

» ��A�� « ���;�
 أھ� ا:��اس أرض

:/H5  مب تفسر ؟ 
ا-��زوا �;�5رة 
�اس�z� H5��;��Aا 

�ا n7��وا��53م وا
 s2kد (� ا���kn
 ا�;7Bى �;&�ر��
 =
ا:
"اء وا�"(�ع 

  .ا��ط=

١-  7B- 0/�n
�B"ر إ�� �;�ل 

ا�3�دان 

�ت ��B;ا�

 �2A�&ا��
:A &� وا

  وا�;�3��Oت
  و��3�رد-٢

�ر وا����ر [ا�
و-�اد ا��&��2 
وا�7bوم وا��	�ت 

  و`72ھ�
�ان -٣A0 أ/�nو 

 �nى -7ا"Eإ
ا���kرى  ا���دل

  (� ا�;����
 n;� �'76ت 
 �2��ا�;���kت ا��

�ت ��Bا� y��
 �
��Bn �	7B;ا�

وا��A;�ل  ا:�;)�
ا�]7ز (� ز!7(� 

 l�K;ا�
  ....و`72ھ�

٦- �ك n;� ��م - 
 �A7ة ا��3دA:ا
��ر�Aل ���Cت 
 �5A7أ	 �	ر�k�
�ر n "Eأ

 ،=2Zظ�و-= ا�;
أ�75 رؤ�Aء 
ا���Cت (� ھ,ا 

�ف «ا��5" !7E
 « HP
ا�,ى 	�" أ

ر��E� (� ا�"و�� 
  .ا��"	;�

١-  0�(�
 ����;�ل  ( ا��

  )ا�3�دان
����.7 -;�2ة 

 � &%�رة
 �	7B;ا�

 �C- ،�;	"�ا�
 � 
���ء ا�;���7 
��b أھ7ا-�ت 

72m. ��	7ة، وط
�م Aا�"(= ور
ا�;���7، وا/�)�ر 

�دة ا��& � 

��:�7اط 
ا�;�3"	7ة 

3� � �O7ل����  
 n;� أد!� -٢

 ا���Zن ا�;7Bى
 � 
��"	�ت 
 ���ا�Z]�ر ا��
ا:E;7 وأ/�� 
 ً-�U أ�T�b د�2��

�	�m �  
٣- H5Aأ �;n 

 �) 7B- �/��)
 �2;kء و����
�ة،n "�- 
 "�- \�,nو
آ-�ن ا�)725 
 �n7� ا�k�

�������.  
  

١-  �2�� ( �m m 0 ا����.7 ا��
ا�;7B	�،   (� ا�&�2ة ) �;�ل ا�3�دان

n;� أ.&0 ھ��ك ��y ا:-72ات -= 
02  ا�;��\ (� ط2� -= أ.� /��� ا�

٢- ����;�ل (  و�'76ت -���� ا��

=  ) ا�3�دان �	7B;ر ا��b):�� 

X� وا�] �د ا�&�2ة وا�;�ت وا�
�دات  -٣ n;� ا/�)7ت ا�;�

 �C- �	7B;ن «ا���ر »«آ-&�E« ،
 ����;�ل ا�3�دان «(� -���� ا��« ، 

�ن ��n  y;� ا
�7ف -٤	7B;ا�
 =;W ھ��ا5�t� ا����2� وأد! 

H5دا���-  �C- "���;2"وا ��5 ا��ا��� 
ا�,ى 
" (� A;�� ، و » ددون «
�م «�! «��;� �) "
 ا�,ى 
٥- \�,n   X��C7ت ا�A��A "


��� (� ا��5�د ا����7P/ �2ا �;� � U��nً �
�52) �;2P
5�د O =- U� م��.  

n;� ظ75ت ��y ا:A;�ء  -٦
ا�;7B	� �2= أ.&�ب ا�02 ا�;��\ (� 

��5bن ا/�)�ر ا��nو ،��/  =2	7B;ا�
����;�ل ا�3�دان ( (� -���" ا�� (  

 �) 72n 76أ Yا�)�ل ا�7ا� ����- ��Eو
�)��Cحضارة كوش  /)7 ا�  

�  ����;�ل «ظ75ت (� -���� ا��
�E"ة   دو��، و�n/0 »ا�3�دان -
 ،� ��3-  

�  � 
�2"ت ��5 ا��"	" -= ا�;���" 
 ا�;���" ا�;7B	�، `7ار

�دات  � وا/�)7ت ��5 ا�;�
��E ،�	7B;ا�  ��/ 0&أ.

�5 ��أ-� �;"	�� ط2� و-�7ا �;.�
ً ً
�د�;� �2/�6ً  �;A7ن «ا�"و�� ا��آ-

  .»  رع
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ثانيا
ً

الصومال حاليا( التواصل احلضارى بني مصر ووسط إفريقيا وبالد بونت : 
ً

 ( :  

= ط7	7B- D، و! -١ �Oا�]�ر H�5 إ�� ا�����	�2 ط7�	7(0 !72ات إ(7
K0 m m� \ا�&%�رة  ل ذ�

�/0 دY-K و�A إ(7	��2 و� و�" ار����K�� 7B- 0ت إ�� و�A إ(7	��2 و`72ھ�، ا�;7B	� ا��"	;�� ...  
    

عصر الدولة 
  :القدمية

  :عصر الدولة احلديثة  :عصر الدولة الوسطى

١-  7kE 72(	
� أن ا�; \ -7���» 

�رع E�A « �Aأر
 دEK; � إ�� �

�/0، و�" 
�دت �
و-�n �5;�2ت -= 

�ر وا�,ھ�، [  ا�
�5"ت -٢ \�,n 

 �A7ة ا��3دA:ا
ر�Eت -��"دة إ�� 

� 0/�� ".  
  

/)�0 ا���Cت  -١
E7وا�K إ�� �	ر�kت ا��

 "�) ،Dا�;��ط \ �
أ-�;&�ت « ا�Z�Aد

 �/�Cا:-= » ا� =-
 ؟مب تفسر وا�5"وء 

/�k2� /)�ط وا�"ه 
�7Aت«�Aا:ول «    

د K('رE �A; � إ�� � -٢
 ،0/�� 

٣-  �n7;ا� "	"k�� و��م
 H2رى ا�,ى أ��kا��
 �	�5/ �) �-7n �)

7B ا�"و�� 

  .ا��"	;�

� 0m ا����Kت ا�;7B	� Y- ا���رة ا4(7	�2�  -١
  ذرو��5، 

٢- 0-�� �-"�
  �b ;ت «ا��3(�E « �)
�ا�� 
�م E7ى. ق١٤٩٥n �	7&� � E7� م 

�	7ھ� 
 � Kإ�� �B� 75P	 0، وا���/�د �
ا�&7ى، O  75P� X2E"ران -�"ھ� (� ا�"	7

ا�Z3= -&; � �'!)�ب ا:���س وا���ج 
�ر وأ��kر[  .ا�

72 �2= اTtت  -٣n U��(� ن ھ��ك�n �;n
ا�;�2A�2� (�  ا�;�2A�2� ا�;7B	� واTtت

 إ(7	��2
٤- �	7B;5� ا��tا Y;k- HW;� آ�5�   و	"�ا�

�ر،إ(7	�2� �[  &�� -�C ددون أ-72 ا�
٥-  �Eر ا�7و"B;7 ھ� ا�B- 0/�n \�,و�

�ر  وا�B��TدىBا�� �n �) �2�	7)4
  .ا��"	;�

  � Eو «ر�b/ «�2�	7)ل إ�E....  
١- "5
 ازداد ا��)�ط ا���kرى ا�;7Bى (� إ(7	��2 (� 

  ا:7Aة ا��3دA� وا��)7	=
�ن  -٢
7Zن ا��nو » �/�Cو ا��b/«  �2(�� �) �5n�أ�7ز - 

�k�7
 �2O7 ا�]�رB- رة �	7 ا��7ق ا�&7	� وا�
٣- j	ل   و��م �'ول -&�و�� (� ��ر�E ا2/�3/4� � "وران

�ا�� 
�م E �2�	7)رة  م. ق٦٠٠إ�&��� ��2��3-ً
 ،=22�2�2Zا� 

٤- l	�و
�دت » ا:ود	�3 ا�&7	� «و�" �"أت -= ! �2 ا�3
D2%- D	7ط =
 =Z3ط�رق  ا� �O 

�ل -٥E ات��A �6ث � E70�7 ا�m�Aوا  ��	ا�)�ط� ا4(7
 =2 ;&- 7B- ط�رق إ�� �O ز�`�
�دوا -= � ��E

�ا 
 U2 (� ا�;�ا/� ا���  �Y2;k !72ات إ(7	��2 BE �;-
  -7وا ��5
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  الوحدة الثالثة     
 

 

  

   حضارة بالد العراق القديم- ١ 

  

�	�ى ا����� / �
�	��� ا����...  

�رظ75-B7ى -�, أ�"م ا��n رات�%E �;	"� ِت (� ��د ا��7اق ُ ٌ �Tً�� أھ;2� 
= ا�&%�رة ًِ َّ  ِا�;7B	� ا��"	;� ُّ
    مب تفسر؟

� ا���  	YO7 ذ�\ إ�� �)��U ا�7Pوف �2= ا� "	=؛ (;7B وا��7اق ��5 ا:/�5ر ا��kر	� وا:ود	� -١B[ا�

 � ا��را
� وا�AT�7ار 0�k�  

٢-%) Kًا� Y��
= ا�; � 
 "
�A ورة ;�;�2 ا�,ى�k;ا�"ول ا� Y- ا.� ا�&%�رى�  .ا��

أوال
ً

   )بالد ما بني النهرين ( التاريخ القديم لبالد العراق القديم: 

١- � HAا D �	K دH	"�= ( ا��7اق ا�	د -� �2= ا��75K� ( � Oا��� �2= /75ى د�وا�7Zات،  
 � ا:را�W ا�
٢- Z�7	 ب��k�3 (� ا��- �5A =- f�'ا���7�و�� ���B[� ;��ز	ا�);�ل، و �&/ �2k	ر"� Yً  وا/�)�ر

�
  :�ET ا�]7	�� ا��-�2� ا����2� ����7(�5... ا��را
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ...و-= !Kل ا�]7	�� ا��-�2� ا���3�� /����3 أن
� j	ر��K �5;]2� ر�32� -����2�، وأھ	ر�� ��E �إ�� أر�� H3��	 �;	"�ن( د ا��7اق ا��	7-�ن وا:�nد	� ا�3

�ر	�ن�tن، وا�2 ��  .) وا�
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ا�"و�� 
�	7-�   ا�3

ا�"و�� 
   ا:�nد	�

 �2 ��ا�"و�� ا�
  ا��"	;�

ا�"و�� 
�ر	��tا   

  ا��� 2� ا�&"	C� ا�"و�� 

�ا أول  -١/�n
ا�)��ب 

ا���ر	]2� ا��� 
0�bA ��د 
 ،H	"�ا��7اق ا�

�ا�� E
��A٤٠٠٠ 

م، وأ��-�ا .ق
ا�;"ن 

�C- ا�;�دھ7ة 
 ) ،7-�A

sk� ،أور(    
�ا  -٢/�nو

���C;�  ت�	دو
 � ��3-
�ا ��;�

���AT�7ار 
وا:-=، 

�7�ا Z� H5�bو�
 �k2�/

 ا�&7وب ا���
H5�2� دارت.  

  

�ا -=  -١-"�
U ا��k	7ة �

ا��2�7� 
وا�A�7وا (� 
و�A ا��7اق 
 �	7�� H	"�ًا�

ظ�  (�
 ،=2	7-�  ا�3

٢-  =b;� "و�
H5b - )      

�ن O7A
 )ا:ول

م . ق٢٣٥٠
 "2E�� =-

ا��"	H  ا��7اق
) �b ;- �

-�&"ة 
�5�;.�
 ) 

 ،  ) أ�nد
٣-  U��)و��" و

 Yأر� HbE
�bEم أ��	�ء 

H6  0Z�W
ا�"و�� 

 H6 وا/�5رت
��-0 دو�� 

  .���� ا��"	;�

١-  =bA
2�ن (�  ��ا�

 ��	"- ) ���� 
(                  
و-=  -٢

 H5n� - 75�أ
�را��( ;E ( 

ا�,ى ا-�"ت 
 ��E Uدو��

 7&ا�
 ،�A�  ا�;�

  
انظر أهم 

أعمال 
  رابى محو

١-  7Oھ�
 U��ر	�ن -= �tا
ا��k	7ة ا��2�7� إ�� 

-=  ا:�Oاء ا�);��2�
�K H	"�د ا��7اق ا�

 H5�;.�
 0/�nو
�ر (-"	���   )آ

٢- "5
�ا (� �b;و� 
�ن (ا�; \ O7A

�/�Cا�( =	�b� =- 
�ى � s2O

���� � 
  وا�7�23ة 
�ا   -٣/�nو

 �;2P
إ-7اط�ر	� 
	�ً Kو�H� �5�b �"م ط

    مب تفسر؟
� YO7	 \ذ� 

إ�� A�2A� ا�)"ة 
"اد �ATوا H Pوا�

�5��ك  ا��� ا� -
ھ,ه ا�"و��، -;� أدى 
إ�� A]� ا�)��ب 
 (� ا��د ا���

 ،�52 
  7�2Aوا 
� %)K =
 

إھ;��7C� H5وات 
 ا��د؛ و�,�\ ��-0

�رات C� ب�ھ,ه ا�)�
-�7bرة W"ھH، أدت 

H5إ�� ا/�25ر دو��.  
  

��7ف ھ,ه ا�"و��  -١
��� ���b "ا/2�، وھ� آ!7 ا��

� اA4 ا��� ھ�7Oت�K =- م
U ا��k	7ة ا��2�7� �

ا�7Zات  وا�A�7ت (� -����
 ا:و�A، وا�],وا -= -"	�� 

 )����( H5� �;.�
   
٢- �/�C7 ا�B/ ,!�/: -  

�ك ا�"و��  - 75�ُ	�" أ
ا�b "ا/2� و
7ف 
�U ا���ة 

 دKوا�HbE �) ��KB ا�
 Uء��Zb� �2;�	 ن�nو

� ا��7b3	� وا4دار	� و(

5"ه ا�E 0�3"ود ا�"و��، 

-= ا�] �2 ا����7  وا-�"ت
 7&إ�� ا�)�ط� ا�)��7 � 
ا�;���A و.�رت 

واW ��A;0  إ-7اط�ر	�
  .د ا�)�مKا��7اق و�

  :سقوط بابل
�ك  -١ - 7B/ ,!�/ f !

��Wف (3��0 ا�"و�� 
ا��� 2� ا��C/2� (� أ	"ى 
ا�7Zس ���2دة 

H5b -" م�
�رش n٥٣٨ 
                                " م.ق
�O H6ء ا�bA4"ر  -٢

 � 
 ����A"و/� وا�ا�;
 ��A م، . ق����٣٣٠               

و(�ة ا�bA4"ر  و��" -٣
 H6 ن�2��bE;�5 ا�3 

                          ا�7و-�ن 

�دت -7ة أ!7ى  -٤ H6

 i�Zا� H� ��E ،7سZ �
-� � �7اق KاA4 ا����7

 ��Aم ٦٣٢                  
٥-  "5
ود!� ا��7اق (� 

O"	" زاھ7 ھ� ا��5" 
A4اK�-.  
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١-  0m � =2/ا�
� -= ا���;k- را���;E ٢٨٢أ."ر
�رة  -�دة /�)0 
 � 7kE . � أ. U  ��U، وھ

   . ) ا�);l ( 	� �� ا���ا/2= -= إ�U ا�&b;� وا��"ل 
٢- =- �n ��را�� -���;E =2/ا��دئ �- =-:  

  . 2���O�ً	)5" زورا (� �2%� �
  .	]�f ا:ط�Zل �
� y	7- دى إ�� و(�ةc2� و�E7اO �2 ;
  .	7kى 
 .��م ����73� �
  .7Wب أ��ه �
�  U2) H2�	 }[�  ً��� �H6 ��2 ا/�5ر (;�ت 

ثانيا
ً

  حضارة بالد العراق القديم: 

�n ;�، و�" أ76ت	"�ا� �	7B;ا�&%�رة ا� Y- ھ7ھ��P- �) H	"�رة ��د ا��7اق ا��%E 05��(�  �) �;5�-
  :واtن �ET ا�)�b ا����� ����7ف -�Pھ7ھ� ا�;]� Z�.. ى -�, ا��"ما:!7

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :احلياة االقتصادية
  :-T�kت، د ا��7اق ا��"	H إ�� ��K�6K6�H3 ا�&�2ة ا�B��Tد	� (� �

  :الزراعة. أ
�ر؛Bأ�"م ا�� ,�- �
�ا(7 -�2ه /75ى دO � وا� 
7ف �bAن ��د ا��7اق ا��"	H ا��را� �7Zات؛ وذ�\ �3

�
�ا �)cون ا�7ى وE;�	� أراH52W وزرا��
�ب  (�  ) ا��;i وا�)�72 (ا�;&�.�2 ا�;]� Z�؛ -��5 ا�&
�5n�Zوا�]%7اوات وا�.  

�ن .��E  ف ا��7B- �) YW ا��"	;�، �n X2Eن2b - 0/�nK� ا:رض (� ا��7اق ا��"	z� H(7اد �]
7Zا�
  .ا�; 2b� ا���-� :رض
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  :الصناعة. ب

�تK �ا���bA 75ن -١��B72 -= ا�Cb��� H	"�د ا��7اق ا� �C- �Z �[;ا� : �

� ا:دوات ا��را
2� و.����.

�& A:رة وا�&"ادة و`72ھ� ا�kوا�� ��	ت وا�& � وأدوات ا���O�  .وا�;�3
  :التجارة. ج

١- E70 ا��(/K7ى و�mB�2 ا�Aرس وآ�)إ�� ��د ا��5" و �	ر�kت ا��Kا�)7
ا�;�b	�2  د ا�)�م و-7B و
�از	=وا�;.  
  

  : احلياة السياسية والعسكرية - ٢
  : نظام احلكم. أ

 02;A 72ةm. ت�	دو =- �A�23م ا��Pن ا���b�"ت ا�;"ن�	ن" دو�nو ،�;n�E 7ةA�5 أ�- �b�  م�b&ا�
��Aوا �	ر��ا إ-7اط/�b2� ورة�k;ا� �Wن (� ا:را��د Hn�E ا�;"	��. 	�;�ا�&�2�� وا�; \  و	��7 ا�;�

ھ� وHbE �) U 2n ا�Kد.  
  :اجليش. ب

2�ش دا�;�k0 ا�&�رى ('.�tأ�� ا��5" ا ��E ،م ا�&7ب�	إ��ا-2� أ �	7b30 ا�]"-� ا��/�n.  
"H	"�د ا��7اق ا��� �) s2kر (� ا-��ز ا��(= ا�&7ب (&���ا �,�\  �����ة وا�7ا
� (� ا����ل وا���

��5n ا: وأ��-�ا إ-7اط�ر	�ت وا�A� !�.� (� ا/��Bرات 72Cnة - "5
�	�ء�"  
  :احلياة االجتماعية

  :ا/�H3 ا�;K� �) Y;�kد ا��7اق ا��"	H إ�� K6ث ط��ت �ET ا�)�b ا����� ����7(�5 -١
�ر ر�Oل ا�"و��:الطبقة العلياnان ا�; \ و�
  .ور�Oل ا�"	=  و�);� أ

�ط :الطبقة الوسطىW ر�m.2= وZظ��د وا���Bع وا���kر و�);� ا�;�kوا� s2kا�.  

�2��3�ن و(�ء   و�);� أ7Aى ا�&7ب أو -= 	�3"	��ن:ياالطبقة الدن	 Tو
�ن k	 =;- 7 أو�Zا� �3� H5/��ط�H5  د	- =- H5)���!ن ��" ا�
�و	

  . )ا��2"( ا:. � 
٢- �n 7ام�Eداب ا���-� واt�� ا� &� "�) ،H	"�ن ��د ا��7اق ا��bA "2���دات و���� D ��	 �;2) �-7 أ!�� H5�-.  
  

  :نية احلياة الدي- ٤
١- H	"�ن ��د ا��7اق ا��bA �2ةE �) D2;
  �nن � "	= �'726 
   مب تفسر؟ خاصة فى نفوسهم أهمية)الزاقورات( واحتل املعبد -٢
  .:/�n Uن 	��ج (U2 ا�; \، و���م (U2 ا�)���7 ا�"	�2�•
  .و	�� U2) H ا���س، و��دع �U ا�Kk3ت وا����د•

  خصائص احلياة الدينية
  تتعدد املعبودا) أ ( 
١- �2�2�اھ7 ا��Pا� H	"�د ا��7اق ا�K� ن�bA س"� X2E 7;�وا� l;(��n  
�دات -& 2� وأ!7ى -٢
�-� � "و��، و-= أھ;�5   و�n/0 ھ��ك -�)��دات �nن 	;�C )أ/72 ا�;�n   ا�3;�ء

�دة   .وھ� ر�� ا�&� وا�&7ب ) 
)��ر (وا�;�
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  االعتقاد فى البعث واخللود) ب (  
�ا ا����م ق ا��"	H (� ا��Xا
��" �bAن �Kد ا��7ا�Wت؛ �,�\ و����ھH وإن  وا�] �د ��" ا�;- Y- وا�)7اب


�"ھH ��" ا�;�ت `�-%� �n/0 ا�&�2ة  
  :احلياة الفكرية

  :العلوم. ج  :اآلداب. ب  :الكتابة. أ
�ن  -١	7-�ا!�7ع ا�3

 ����bا� =- �.�! Kb�ً ً
HA�� 0)7
  ����bا�

   ا�;3;�ر	�
مب تفسر مسيت الكتابة 

عراقية القدمية باللغة ال
  املسمارية ؟ 

 U(� �-K
 �n ن: 
��bا�;3;�ر و� �b� 

�'�K �m%	 �([م -= ا�

 � أ��اح -=  �5�

        ا��2= ا��7ى
 و�YO7 أھ;2� -٢   

 H5/(� أ �	ا�;3;�ر �m ا�
�ھ� ��"و	= �" -"[�Aا

  .ا��D��6 وا�Kk3ت

7�ًا�6 " ��د -� �2= ا��75	="�7ك ��� �bAن  -١
�� ��ر	]2�  ا -= ا:دبًزا!7��ى /�E ًا�,ى

�.� د	�2� و��BB وأ�Aط72B/ًو ً ) �B� 
  . ) ا���(�ن

  قصة الطوفان

 � ا�)7Cb� 7ة -�  -١ �5�t0 ا�م -� `%	 �)

�ن -= ذ/�ب، (�7رت ا��%�ءb�7	  H52 

 � ( ��3 �2 ط�(�ن 
H2P، `72 أن أE" ا5�t� وھ

7A إ�� � )7 أ  ا�U ا�&b;� ا�;)5�ر �&U )أ	�

�"ت ا5�t� ا���م  �;� =2&��Bل ا��O7ا� "Eأ

Y�B	 أن U&B/و U2 
�2ZA� 	&;� (�52 /;�ذج  
��Z	 د�n �-�2ء، وE:7 ا�;�ء  -= ا;` ��E \ذ�

و(� ا�2�م ا�Y��3  ا�l��2 وا�A;7 ا�&�ل �A� أ	�م
��2Z37ت ا���Aن، وا�)��  ��5�7 ا��O � 


U�7Aوأ �-=  و!7ج ذ�\ ا��O7 ا�i��B ھ
 �2Z� و�"م ا��7ا�2= إ�� ا5�t�؛ (73ت -�Uا�3

�5 C- �5د و.�ر إ��  .ًو-�&�U ا�] 

�7ع ا��7ا�2�ن  -١
ا��"-�ء (� 
ا��"	" -= ا�� �م 
\ Z�3ب وا�&��n  

  على صحة ذلك ؟ دلل
X2E ر."وا  �

�nا�bم وا��kا��   
�  �;	��ا ���Wًوو

-�n �23;�ًKً ، 
n,�\ اھ�;�ا  �

�A"�5وا� �����.  
  

  :ثلت احلياة الفنية فىمت:  احلياة الفنية - ٦
  :العمارة . أ

�ر -١B�ن ا��;�رة -� �2= ���ء ا�;"ن وا�;���" وا���) 0
���  
�!, /7B"و�" �2" ا�; \  -٢
���k ا�"/�2 ا�3n ،Y,�\ �7ج ����  E"ا�D ���� ا�;� �� وھ� إE"ى" /

  .ا�)725
�ر	�ن (� (= ا��;�رة، (�"« -٣�tرى  �7ع ا��tا�; \ ا Hاھ� « »�&�A �	;72» ر���  ��	ى «-"��2/ «

�ر	2=�tا H.ا�

 � أن إE"ى  H;B) ���� ��	"- وأروع  ��" أن !7ب ���� =- �;O�5 أ �k	«  
  :النحت. ب
و-= /;�ذUO ا�72Cان ا�;�k&�  �;�2 (= ا��&0 ���"�� وا�;�5رة ا����2�، -١

�رB� ا��� �;� �&�O:�� را �7أس إ/�3ن و-�ودة�6ً  ����رب ��b أ�
�  )أA"   رأس إ/�3ن وH3O (لا�5

�د-٢A:�n ا/�ت��ر ا�&2. \�,nو  �/��Kط�ت ا���� �;;B;72ان ا�Cوا�
�/�  .ا�; 

  :الرسم والنقش. ج
١-  � 
 7	�Bوا�� s�وا�� HA7��� H	"�ن ��د ا��7اق ا��bA Hاھ�

  تOK"ران ا�;���" و�)22" ا�;3
Eور ،H5را��B�/ا Y�52 و��� 
  ت ا�K"2Bو/�)�ا 
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  لوحدة الثالثةا     

  

  حضارة فينقيا-٢

  

�	�ى ا����� / �
�	��� ا����...  

١- � �) 0-��K �)7اmk�5 ا����  د ا�)�م E%�رات 
2P;� -�, أ�"م ا�2�3=، و�;�2ت �;
٢- 0/�nو A4/� ا�	0 دورا ��رزا (� /)7 ا�"ً-5"ا � "	�/� ا�52�د	� وا�;23&2�، و�� ً ًK �2- 

� -= ا�&%�رات -��5 ا�&%�رة اtرا-2� وا��;�ر	� ا��"	;� (7k ا���ر	k- j; و�" ��م (�52 -�, -٣�

 �2�2�2Zوا�)X2E  ن��3�ر	� و�E�A ( 2�3= و�� � E�3ا� �	ا�)7 � 
2�ن أول -= ا�A�7وا �2�2Zن ا��n
  . )اtن

�2�2�2Zذج -= ھ,ه ا�&%�رات وھ� ا�&%�رة ا��  واtن ���ل /��7ف /;
   -:ملحوظة هامة 


 �52 ا7`4	D اHA  7اء ا� �ن،(2�2��2 ���� ا:رض ا�&; D أط H6(lb�2))إ�� � أى ا�)�� ا:E;7 ا� �ن /3
�ھ�O7[�Aا�&;7اء ا��� ا �mBا� s2�� ا��� �	7&�اH5 E، وا��75وا ���A]"ا-�5 -= ا�&2�ا/�ت ا�A 7ب� 
�; n =-ت، و�O�u ا�;�3. �) )lb�2)( �2�2�2) �Z� D��   ا

  أشهر املدن الفينيقية 
  خصائصها وشهرتها   موقعها  ةاسم املدين  م
  مدينة صيدا   ١

  
(�  أ�2;0 
 � ��3ن -;�"
�Oر  ا�;�ء و�&�2 ��5 
"ة

  .72mة

0 �Eو�" ا ، �-�
 ھ,ه ا�;"	�� -�n7 ا��
  �2= ا�;"ن ا�2�2Z�2� ا:!7ى

   مدينة صور  ٢
  

�رA �5� �2&	 ن�nو  H2P

�5 -��
� W" ا��mاة3nأ  

��0 ز
�-� ا�;"ن ا�2�2Z�2� ��" .2"ا،�.  
  

   مدينة جبيل  ٣
  

   7B;� � . �5�62� وأو�2�2Zأ�"م ا�;"ن ا� =-
7C
 X2E ،�;	"�72 -= ا��;��26  ا�Cn � 
 �5�

ا�;7B	� ا��"	;�، و
 � أ�kEر 
 �52 أA;�ء 
7C

 � أ�"م أ�k"	� (�  (7ا
�� -7B	2= و �52)

H	"�ط= ا����7 ا��  . ا�
مدينة   ٤

        أوغاريت
  ) رأس الشمرا( 

�2- 0/�n Y��%�ء 	;� � ���
  .�B"ر إ�� �n ا��5kت ا���

�75ة 
2P;� (� ا�Z= وا��;7ان،  0��/
  ًو��"-�k� 0ر	�، 

  

  ؟ �75ة 
2P;� (� ا�Z= وا��;7ان  وً ��"-�k� 0ر	�) رأس ا�);7ا (  -"	�� او`�ر	0 /��0مب تفسر 
   .�B"ر إ�� �n ا��5kت  إذ �n/0 -��2ء 	;� � ���%��Y ا���
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  :عهم البحرىالفينيقيون وتوس
١- �&/ H55O�� �) iWل -= ا�)7ق أ76 وا�kا� U� �2&� د"&- �E�A � 
 =22�2�2Zد ا��O�ا�&�n  7ن �

  ؟  مب تفسر توجه الفنيقيون حنو البحرية أو الفنيقيون أول أمة حبريةًط � � 7زق، 
٢- � 	 �;2) �C;�� ت�-�
� -= ا�;��;k- \ذ� � 
 H5�"
�A "و�:  

� � �&��Bا(7 ا:!)�ب ا���=Z3ء ا���.  
  .7Cnة ا����ر	� ا�E�3 2� ا�;q25� ��)'ة ا�;�ا/� �
��Y ا�Kد ا�;���A �2= ا�)7ق وا�7mب �-.  

�ض ا�&7 ا�;���A وأھ;�5  -٣E �) �2�2�2Zط��ت ا��  ".�7ط�O�"و�" ازدھ7ت ا��"	" -= ا�;�3

2�ن ����7ب -= -"	�� ��/l ا�&��2�، و�" أ!,ت (� ا���"م واT:قرطاجة�2�2Z�53 ا�A0  زدھ�ر أ&��E أ.
  .���(l ا�;"ن ا�2�2Z�2� (� ا���kرة وا��)�ط ا�&7ى

  
  .مظاهر احلضارة فى فينيقيا

  
أوال احلياة السياسية

ً
:  

١- H�5� �5�- �n ،y�
= ��%�5 ا� � �2� -�3A�232� ا�E2� ا�)2�7� -= ا����2�2Z0 ا�;"ن ا�/�n 
�7ة�  �;��B&�5 ا�,ا�2� ا�;

 ا النتائج املرتتبة على التنافس بني املدن الفنيقية مع بعضها البعض ؟م ً و�nن ا����(��A l"ا ��5�2 -٢
2�ن ا�)2�7�ن أن�2�2Zا� Y��3	 H� \�,ن ا:-�ن  و�� %Z	 ا�/�nة، و"E2� واA�2A ة"Eا و� b(	

�A�237ار ا���ATوا.  
  مل يستطع الفينيقيون الشرقيون أن يشكلوا وحدة سياسية واحدة، -:مب تفسر 

�7ة H�5� �5�- �nو ���A l)��ً �;2)�5�2"ا �nن ا�� X2E –ج �  �;��B&�5 ا�,ا�2� ا�;
U د	;�7اط�2 -٣� =22�2�2Zا� "�
 Hb&م ا��P/ ن�n " .&� ذ�\ ؟ ًو-= ھ��	أ 

  :كان لكل مدينة حكومة خاصة بها يرتأسها حيث 
�5 ����را6� وU�� A 0/�n -�2"ة، إذ 	�3
"ه (� إدارة ا�&�n Hb -=:حاكم أوملك �;b&	 :  

  . وھH ھq2� -= ا�;)7
2= )س شيوخجمل( �

  .وھH -= ط�� ا:`��2ء  )جملس النواب(  �

  . وھH ر�Oل ا�"	= ا�,	= �nن �H5 دور (� إدارة د(� ا�&Hb:الكهنة �

ا���Pم -�,   ا��� ا
�;"ت ھ,اوقد عرفت بعض املدن الفينيقية النظام اجلمهورى وخاصة مدينة قرطاجة -٤
	 � 
 0��A ��E U2 
  ." ا�7و-�ن/)'��5، وا�A;7ت 

�!, /7B ا��C/�" ا�; \ ا��� � ()�د Kو(� ا��7ن ا��3دس �� ا�;2 -٥/ " �)�EاK�2�2�2) مب تفسر؟ ل  
�ارھ� ا�;�U���- ��2 -= ذ�\:Aن أ.  


�م -٦ �5�K�E�� 7n:ر ا"�bA4م ا�� H6 )  6�).م.ق٣٣٢K6 "2� �7�23ة   ، و���2�2Z7ون !%�0 ا�;"ن ا��
2�ش اA4ا�7و-�ن، H6 د! ��5 ا�kK�-و��م  -2� و(�&��5 دون -�
 7n,م�٦٣٤. 
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ثانيا
ً

  احلياة االقتصادية: 
�Eا�72ا ����n �-�;م اھ��
 UO�2�ن ��2�2Zا� Hًاھ� ً �2�2  .ا�B��Tد	� ا��� ���اH5�q2� Y- �n ا��

  :الزراعة وتربية احليوان
�ا m�Aوا H5� �E��;ا:رض ا� �
2�ن ��را�2�2Zا� Hت  اھ��E�3;ا� �n �	��ا �&
���A�5، وا�
ا��� 	;b= زرا

�ل ���ن إ�� -�Bط� .��&�O ح�ZA  �2[���n ر�k��ب (� ا�53�ل وا:� �را
�، n;� اھ�;�ا ��را
� ا�&
�ا  وا���� وا��	��ن وأد! �ا m���7k ا�7-�ن إ�� �;�ل إ(7	��2، ور��ا ا:���ر وا:`��م وا�;�
� n;� ا

"2B���.  
  :الصناعة

2�ن�2�2Zق ا��Z� �5;ت و-= أھ�
��B72 -= ا�Cn �) :  
�ف وا�&7	7 وا���=: .��
� ا��mل وا���23•B�5 ا�� C-ن -= أ��bوا�.  

� ا��2Cب ا�;�!7(�•��. :y�� �3مO7اء -= أ;E 7 -= -�دة&  ا���ا�Y ا��� ��s2 (� ا�
•�2O�Oت ا���
��Bا (�52: ا����Z� �- ن�
7A7 وB- =- ھ��)7
  .ا��� 
  . �;�2ت ���"�� وا�k3/Tم و3E= ا�,وقوا���: .��
� ا�Z]�ر•

�ت ا�;�"/2�•��Bا� :�%Z" وا�,ھ� وا�	7و/� وا�&"�ا ا��&�س وا�-"[�Aا �& A:ا �
��. �).  
2�- .��
� أدوات ا��	�� •�2A�  . اTtت ا�;

  :التجارة
0/�nآ/,اك، و �	7&72ة 7�2A ��Eوا 
 � ��kرة ا����H ا�n �%5/ رة�k���� ن�2�2�2Zا� y5/ رة ھ� ا��k�

X2E ،7&
�" ا�7ؤوس ا�"ا! 2� (� ا� H52/ا�
�"ھH، وأ�0;2 - �A�A:رد ا��'�bA76ن ا�;"ن ا�2�2Z�2�  ا�;
7ى ا��"	;�bرى �2= ا�"ول ا��kا�� ��72ا -= ا��Cn دوا�)') H5���- ��2د -� �2= ا��75	7B- �C-K = و� ً��

  ." ا�2�/�ن و�
0 ا�;���kت   ا�7ى، وا7b�Eواو�" �]�bA }Bن ا�;"ن ا�"ا! 2� (� ا���� O ا��� �	ر�kا(� ا���ا��

�Z �[;2� ا��	وا4(7 �	�2Atا �A�  .إ�� ا�&7 ا:�y2 ا�;�
T�k- 7ى&  .��)�طH5 ا���kرىً أ-� �bAن ا�;"ن ا�E�3 2� (�" ا�],وا ط7	D ا���� ا�

و-�A7 دا! �  ��7E �Aًو��O" (� �7ط�O� أ	%� -�ا/� T ��ال أط�5�K ا��"	;� ���;�، و�nن ھ��ك -7
  .آ!7

��ن،� �O =- ا:!)�ب �C- اد ا�]�م�
 � �B"	7 ا�; H5ر��k� �) ن�2�2�2Z7 ا�B��	 Hأو ا�;��دن -=  و�
�ا/2� ا�;)5�رة و�7O�� H5�bوا أ	%� (2;�Oا:ر H5`��ن -= -�3��Oت  ًأ��B ا�7mب، أو أ.��B	 ا�/�n


�ت -= -�ا��B-ت -�"/2� و�
��B-وأوان و ��أ!7ى د !�مٍد�2.  
ثالثا
ً

  احلياة الدينية: 
  :تتمثل خصائص الديانة الفينيقية فيما يلى

•�2�2�اھ7 ا��Pدة ا��
.  
�ى ا�]�B وا��;�ء•� l	"��.  
•�	7(� �Z. دات ذات��- �q2�2ء (� ھ��اھ7 وا:P7 � \ ا�	�B�.  

=2�2�2Zا� "�
�دات   :و�nن -= أھH ا�;�
�د إ	��ن ا�)7 ا�"	��E�.�2 ا�b ;� ا:و�� وا: ا�;�q�  .:!72ة (� 
�د ���  .رب ا�]�B وا��;�ء ا�,ى أ. i ا:رض: ا�;�

�دة 
)��ر  .(� Y2;O أ
;��U ر�� ا�]�B وا��;�ء وزوO� اU�4 ��� و�n/0 �)�رn�: ا�;�
  

l2/د أدو�  .ا�)��ء وھ� 	;�C ا���ة ا�;�k"دة �) ا�l;( ��" ھ�	;�:  )أذون (ا�;�
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  :املعابد

١- �2�2�2Zا� Hاھ�H5� �.�[دات ا��  ن ���ء ا�72Cb -= ا�;���" � ;�
i `�	� (� ا�Z= ورو
�  ًو�nن ���ء ا�;���" ���23 (� �"ا	� ا:-b� ، 7= �;7ور ا��-= ���ر  -٢B�� ؤھ����

  .(� ا���ء
رابعا
ً

  احلياة االجتماعية: 
  . ط��ت ا�;Y;�k ا�2�2Z���ET ا�)�b ا�;���� ����7ف

  
خامسا
ً

  احلياة الثقافية: 
   مب تفسر؟ نشأة الكتابة واخرتاع احلروف اهلجائية

١-  �2k3�� ��	7A � 2Aر و�b22= إ�� ا���2�2Zا� �O�&0 ا�
��" د
�-  �	"k7و(� أ�E ا�
7�!�) ،H5�KkA �) U/)�7و	و-�  U/��2	ً

�/�b-  �)7E =	7(
3�ھ� -= ا����b� ً-= ا2�6= وا��
  ا�;7B	� ا��"	;�،


7(�5 ا -٢ �	"k0 أول أ�/�nو H7 ق����(
 Y7ن ا�7ا��م.(� ا�.   
وأخذ اإلغريق األجبدية عن الفينيقيني بعد أن عدلوا فيها، ثم أورثوها للرومان الذين نشروها فى بقية  -٣

  .األقطار األوربية، ومنها خرجت األجبدية األوربية احلديثة
  ؟ اكتشاف األجبدية الفينيقية مب تفسر أهمية 

�\ ان /  ج T	"k�:)�ف ا�n2� ا�2�2Z7 (�� ا�n:ا �%Zا� U� ن�n �)��Cوا� �
� /)7 ا�
Hء ا�����Oأر ���  . وا�&%�رة (� 

  
سادسا
ً

  احلياة الفنية: 
  : العمارة - ١

2�ن (� (= ا��;�رة وز!7(��5 -١�2�2Z7ع ا��  
�ار ا�2�2Z�2� أ
KHP و�n/0 ا�� -٢A:ن وا�B&ع وا� H	"�ا� Hا���� U)7
�-  
�ا (� إ��-� ا -٣
7� �;n 7B� �	��� � 
�ر، و�" 
7C (� -"	�� أو`�ر	0 B��  ،�%Z��� U�";
H[W ز	�0 أ
٤- H5�) =- =2A"�5;ا� =b;� ى"- � 

 � ا�A]"ام W ��n];� -=  و�"ل ���	� ا�;���" (� (2�2��2  H5و�"ر�

  .ا:�kEر
  :الفنون

  ؟تفوق الفينيقيون فى فن النقش والنحت اثبت صحة العبارة التالية ؟ 
�ا�02 را���ھ,ا و	"و� =- U2 
 7C
 �;2) �&Wوا ً  

  
  .النقوش

كما أتقنوا فن صناعة احللى
ُ

   أيد صحة ذلك ؟ 
�ا -١��B)  ور -= ا�,ھ��A:وا:�7اط وا Hا��  وا�Z%� وا:�kEر ا�C;�2� ا����د وا�]
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  الوحدة الثالثة     

  

  التواصل احلضارى مع اسيا  -٣

  

�	�ى ا����� / �
�	��� ا����...  


�.7ت E%�ر��� ا�;7B	� ا��"	;� ��E y%�رات ��-0 (� ���" -١ K،H	"�و-��5  د ا�)7ق ا:د/� ا�
�ر	�( د ا��7اق ا��"	H، وE%�رة (2�2�EK �2%�رة �A(   

ثانيا
ً

  :التواصل احلضارى بني مصر وفينيقيا: 
١-  &�7ق ا� �2 E�3ا� ��ا ا�;����bA "و� ،j	(� ا���ر �	ن أول أ-� �&7�2�2�2Zن ا��ny2�:7 ا  �A� ا�;�
 )�2��E �	ر�Aن و���ً(    
�ا رأس ا�;X C ا�&%�رى -٢ �E;= -= � وا	ا: U� W ن�b�	 ا�,ىK د ا��7اق

U� Wو H	"�73 -= � ا�	ا:K=-7ة ا��2�7�، و	�kا� U� U�"
ھ,ا  د ا���2 و��
Hا���� � 
0 ���رھ� ��  .ا�;E 0O7! X C%�رة إ/2/�3� أ

١- 2� �A��ر  ً= ا�)7ق وا�7mب 73O �5 �Oا ����و-��Y (2�2��2 ا�;�B2� � &%�رات (� ا��)��Cا��'726ات ا�
  ا���Aط� ا���kر	� �2= ا�)7ق وا�7mب ا��"	;� وا���2م �"ور

  ...معابر التواصل احلضارى حنو قارة آسيا
  : يلىالتواصل احلضارى حنو قارة آسيا تتمثل فيمامعابر 

�O U	7ة ��2Aء . ١� D	7ط.  
٢ .  �E�A D	7ط�A�  .ا�&7 ا�;�
  .ط7	�E�A D ا�&7 ا�&;7 . ٣

  ....د ا��7اق ا��"	7B-K H و � واtن ���ل /��7ف ا���ا.� ا�&%�رى �2=
  التواصل االقتصادى  مع بالد فينيقيا  التواصل االقتصادى مع العراق 

كانت هناك عالقات جتارية بني مصر 
       دلل على ذلكد العراق القديم، الوب
�ا/2� ا:ر��� ا:!�� -١ �A:م ا


 7O �) �52زة 7C
�;&�(P�  ا��� 
ا��2kة، وا��� ���;� إ�� E%�ر�� 

7B/ ة";Oء و�nر�(� ا��7اق  ا�
H	"�ا� .  

١- �5��k��- Y2�اق �Aأ i�) � 
 �B	7E 7B- 0/�n  72اد�Aوا
و.��
�  !)� اtرز -= (2�2��2 ا�,ى ا�A]"م (� -���7 ا�; �ك

�"ا�Z3=، و	)72 -7 ���7kE" \ ;7و" إ�� أن ا�Z�A"  lAc-
=- �/�b- �	7&� T��Aأ �A7ة ا�7ا��� �" أرA:ًا ً ً  ��2ZA =2أر��

  E4%�ر ��n -= !)� اtرز -= (2�2��2
٢-�;n  "5
 زادت ا����Kت ا���kر	� �7B- =2 و(2�2��2، !�.� (� 

&�رة (2�2�22= � "وران" /�bو"ا�"و�� ا�&"	n ،�C;� ا���Aن ا�; \ � 
�ل إ(7	�E6 � E77ت ا�;�Aة، وا"	"O اق�Aف أ�(�nT �2K ث

�ات�A  
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  التواصل السياسي والعسكرى مع بالد فينيقيا  التواصل السياسى مع العراق 

��" ا/��5ء -�n7� ��دش  -١
 م �K=2و���Y2 ا�2��Z� ا�3

و- \ " ر-l23 ا��C/�"ا�; \ 
�لW�/:�2  (!��2 (� اAآ

   )ا�7mBى
�د -�Bھ7ة  -٢Oذ�\ و Y� 

�2A�2A،�;5�2�   وج�� X2E
-= " ر-l23 ا��C/�"ا�; \ 

و0�bA ا��7وس  ا��� ا�; \،
 ��	"- �)"l23-7 ر� " 

" ر-l23 ا��C/�"و��O ا�; \ -٣

)��ر (ا5�4� ( =;W =- �5إ� 
�5�tا  ��	ت (� -""
ُا��� 

"l23-0 إ�5�" �7 ر/�n �5/: 
��2! �) "��ُ.  

�ن ا��"-�ء ����"	" -= ا�&; -٤	7B;م ا���K7b3ت ا���	إ��  
�ر	� و���ن � 7�23ة 
 �52، و�O �5 وE"ة واE"ةA  �! �C;�

�	7B;ا�&"ود ا� =
  ا�"(�ع ا:ول 
�ن ا�&K�5� �2�7ا��"	" -= ا��  وأ/)'وا -٥B&ع وا� 
2�ن -Y ا�; \ �&�;l ا�n   �n7�- �) X��C;� ا��7ك -٦�2�2Zا�


7 ا���ر	k- j"و 7B- 0/�n ا,bوھ ،Uا�"
 � �%�ء 
 � أ
�ا�n �5O ا�;��"	=ل ا��E-2� � "و- �) �2�7� 

�ة  -٧

 � /)7 ا�" U-�;اھ� �n �nن ر�أ-� (� 
5" ا�; \ إ!���
�ن ا�3�ر	�q(2� و�7ك ا��	7 ھ��ك  ا�"B- ذ�Z/ �.و ��E

� إ�� ا�%�2ع ��7	
 "� �	7B;7 ا�(
 ��A7ة ا���A:ا �) �/�Cا� l23-أن ا�; \ ر Tإ

�	��� U���
 � 
�ر	� و�� أ!, A �) 7ىB;ذ ا��Zا�;��ھ"ة ا�� "
ا�;"ن  -Y ا�&22C2= ظ 0" ر-l23 ا��C/�"ا��� 
�"ھ� ا�; \ 

B0 ا�;
ا���kر	� �2=  تKا�2�2Z�2� �&0 ا�7�23ة ا�;7B	�، و�"
  .-7B و(2�2��2

  
 الثقافى والفىنالتواصل 

  مع العراق 
   مع بالد فينيقياالثقافى والفىنالتواصل 

د العراق القديم عن الأخذت ب -١
�75م ا�;"رج (� /�Pم ا -١ مصر

كما                ���ء -���"ھ�،
د العراق الأخذت مصر عن ب

 (= رHA ا�&2�ا/�ت  -١ القديم
�&�k;ام ا:!��م  - ٢ ا�"[�Aوا 

 �b ;ا� H�[ا� �C-
�ن
7Z �"�&-ر�E " 7ةA:ا

7(
 ��Aا���  

١-  0/�nا��	7B- �2��O �5� =b3	 �	7B- ����- ���C;� �2k  =-
(/ =- 0�b;� ر�kھ��كا�� �	7B;ا� �)��C7 ا�  

�ن أA;�ءھH ���725و` 2Z2� ا�;7B	� وا�],وا   و�nن ا�&�bم-٢�b	
Yرا ذا ط�����ً H57ى 4-�ر�B-  

٣-��: 72m. ل�C;� � 

7C (� �72وت  �;n   =- "	"
ا�5�ل و
  .ت ا�;7B	�Kا�;3

�ھ� � �� ا�%�ء 
 � ا�7�Zة ا��� -�ت (�52  -٤�A �B� ن�) \�,n
�ر  ا:ول و����ا�; \ أ-�;&�ت B� X2E ،Hb&7ت ا:ول ا�A��A \ ;ا�

�ر	�، و.�رت �2Eة ا�"وKھ,ه ا��B� ا�&�2ة (� �A د  �/�و!)
H5
�  .ط
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 االجتماعى والديىنالتواصل 

  مع العراق 
   مع بالد فينيقيااالجتماعى والديىنالتواصل 

د ا��7اق ا��"	�b)'� Hر �K'76ت � -٢
H5"ا��2= و-��	7B;7ة !�. ا�b) �


���د (� ا��X وا�&�2ة ��" Tا
 ا�;�ت

٣- \�,n  دة�

)��ر"ا/�� 0  " =-
�K7B- إ�� H	"�ز-=  د ا��7اق ا�


5" " ر-l23 ا��C/�"ا�; \  �)
�C	"&ا�"و�� ا�.  

2�ن �'(�bر ا�;7B	2= و-���"ا�H5 وظ75 ذ�\  -١�2�2Z76 ا�'�
ا�"(= 
�" ا�2�2Z�22= -= وYW ا����م وا�)7اب  (� 
�دات

�(� Y-�2�"n ا��;َّ  X�
���د (� ا�T7ة اb) د�Oو � 

ا�;�ت، وھ� ا�7bZة ا��� أ!,وھ� 
=  وا�&�2ة ��"

=2	7B;"-�ء ا��ا�  
2�ن ا��Zbح �2= ا�]72 -٢�2�2Zر ا��. \�,n َّ  �B� �) 7(وا�

U�4ا"��� "Uو إ�"
ا�;�ت، وھ� �)U  إ�U ا�]72 
�B�"0Aو l	وأوزور l	�	إ �	7B;ا�  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


